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RESUMO 

 

 

Oliveira TFS. Lesões cervicais não cariosas restauradas com materiais de diferentes 
módulos de elasticidade: análise por elementos finitos [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original.  

 

As restaurações de lesões cervicais não cariosas (LCNCs) apresentam alto índice 

de descolamento. Com o objetivo de avaliar a influência do módulo de elasticidade 

do material restaurador na tendência ao descolamento, este estudo abordou dois 

assuntos: o primeiro mediu em 40 tomografias o tamanho de 71 pré-molares 

superiores e do respectivo osso alveolar para obter informações sobre a geometria 

média desta região. Na segunda parte do estudo construiu-se um modelo base de 

elementos finitos, fundamentado nas medidas apuradas na primeira parte, e 

avaliou-se a tensão na interface, normal (σinter) e/ou paralela (τinter) à interface, em 16 

variantes de restaurações de LCNCs representadas sobre o modelo base. Este 

modelo representou apenas um pré-molar e seu osso de suporte, carregado na 

cúspide palatina por uma força de 250 N, orientada de vestibular para palatino a 45 

graus com o longo eixo do dente. Variou-se o tamanho da restauração (dois 

tamanhos: 1 mm e 2 mm) e o módulo de elasticidade do material restaurador (8 

módulos entre 1 e 20 GPa). Apenas as restaurações representadas com os 

materiais de menor módulo de elasticidade (1 e 2,5 GPa para ambos os tamanhos 

de cavidade e 5 GPa para a lesão de 1 mm) obtiveram valores para σinter e τinter 

abaixo dos valores de resistência de união relatados na literatura. Em conclusão, 

restaurações confeccionadas com materiais de menor módulo de elasticidade 

apresentam menor risco de descolamento em restaurações de LCNCs. 

 

 

Palavras-chave: Lesão cervical não cariosa. Módulo de elasticidade. Pré-molar. 

Biomecânica. 

  



  



ABSTRACT 

 

Oliveira TFS. Non carious cervical lesions restored with materials of different moduli 
of elasticity: finite element analysis [dissertation]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 

 

 

The restorations of non-carious cervical lesions (NCCLs) have a high index of 

detachment. With the objective of evaluating the influence of the modulus of elasticity 

of the restorative material on the tendency to detachment, this study addressed two 

subjects: the first one measured in 40 tomograms the size of 71 upper premolars and 

the respective alveolar bone to obtain information about the average geometry this 

region. In the second part of the study, we constructed a finite element base model, 

based on the measurements found in the first part, and evaluated the interface stress 

(σinter) and / or parallel (τinter) interface in 16 restoration variants NCCLs 

represented on the base model. This model represented only one pre-molar and its 

supporting bone, loaded on the palatal cusp by a force of 250 N, oriented from 

vestibular to palatine at 45 degrees with the long axis of the tooth. The size of the 

restoration (two sizes: 1 mm and 2 mm) and the modulus of elasticity of the 

restorative material (8 modules between 1 and 20 GPa) varied. Only the restorations 

represented with the lower modulus of elasticity materials (1 and 2.5 GPa) obtained 

values for σinter and τinter below the values of bond strength reported in the 

literature. In conclusion, restorations made with materials of lower modulus of 

elasticity present a lower risk of detachment in NCCL restorations. 

 

 

Keywords: Non Carious Cervical Lesion. Elastic Modulus. Pré-molar. Biomechanics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As lesões cervicais não cariosas (LCNC) são resultantes de uma perda 

lenta, gradual e irreversível do tecido mineral da região cervical dos dentes sem o 

envolvimento de microrganismos (1-4). Há consenso na literatura a respeito de que 

as LCNC apresentam etiologia normalmente multifatorial, que pode envolver 

processos de corrosão (ou erosão), abrasão e concentração de tensões (2, 3, 5-8). 

Estes três processos podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto (4).  

A corrosão, que é a ação de ácidos de origem endógena ou exógena, 

mesmo isoladamente, pode promover dissolução das partes mineralizadas do dente 

(2, 5, 6). A abrasão, causada geralmente pelo uso de força excessiva na escovação 

(6, 9), promove, mesmo sozinha, um desgaste mecânico dos tecidos dentários, 

sendo mais agressivo nas superfícies menos duras, como as da dentina ou as 

deterioradas pela desmineralização causada por corrosão; este mecanismo poderia 

ter efeito sinérgico sobre o desgaste. Por fim, a concentração de tensões é o 

processo etiológico mais controverso quanto ao seu mecanismo de ação. 

O mecanismo de “abfração” foi inicialmente proposto para explicar a 

formação de lesões por concentração de tensões. Deste modo seriam explicáveis 

aquelas que acometem apenas um único dente (1, 2, 10), já que o excesso de carga 

pode atingir um dente sem perturbar o vizinho, diferentemente do ácido ou dos 

hábitos de escovação, que atingem simultaneamente um conjunto de dentes 

contíguos. Carregamentos com forte componente horizontal estariam ligados à 

concentração mais pontual das tensões e produziriam LCNC com bordas bem 

definidas, com fundo angulado (4). Já, carregamentos axiais excêntricos 

concentrariam menos a tensão e produziriam LCNC em formato de fundo de pires. 

Entretanto, esta teoria apresenta pontos incoerentes (talvez o principal seja a 

ocorrência de abfração em regiões de concentração de compressão) e tem sido 

bastante criticada (11, 12). Mais recentemente, alguns autores têm sugerido que a 

concentração de tensões, isoladamente, seria incapaz de causar LCNC (13), mas 

teria um papel importante de intensificar o efeito corrosivo do ácido quando estes 

processos atuam em conjunto (13, 14). 
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No contexto das LCNC, quando se diz que dois mecanismos etiológicos 

“atuam em conjunto”, não significa necessariamente que ocorram ao mesmo 

tempo (4). Como os efeitos da corrosão superficial ou os do dano mecânico podem 

permanecer durante horas, um processo pode modular o efeito do outro mesmo 

quando atuem de modo sequencial: primeiro um e depois o outro. Isto torna as 

possibilidades de interação dos processos etiológicos mais amplas e complexas. 

Assim, entender os efeitos sinérgicos ou aditivos destas interações é fundamental, 

não apenas para estabelecer ações preventivas mais eficazes, como também para 

tratamentos mais completos e definitivos das LCNC (15).  

Não há consenso, nem entre dentistas, nem entre pesquisadores, quanto ao 

estágio da LCNC a partir do qual o tratamento restaurador deve ser realizado (12, 

16-18). Por um lado, a hipersensibilidade e a estética aparecem muitas vezes como 

fatores determinantes para optar pela terapêutica clínica. Por outro lado, é preciso 

pesar a expectativa de insucesso por descolamento das restaurações, relativamente 

frequente, independentemente do estágio da LCNC ou do fator etiológico 

predominante (19-23). O descolamento pode levar à perda da restauração ou à 

infiltração e manchamento na interface, o que também exige a sua substituição. 

Existem dois motivos para indicar apenas materiais adesivos ao dente (23, 

24) para restaurar as LCNC: a alta expulsividade da cavidade formada e a possível 

persistência de esforços mecânicos, tanto aqueles com alguma componente 

horizontal como aqueles com apenas componentes axiais, que apresentem 

tendência a ampliar ou diminuir a abertura da cavidade. Por causa do formato da 

cavidade (em cunha, ou com formato de fundo de pires), estes dois tipos de esforço 

tendem a expulsar o material restaurador. 

Dentre os materiais que apresentam adesividade ao dente destacam-se o 

cimento de ionômero de vidro (18, 25, 26), modificado ou convencional, e os 

compósitos resinosos associados a sistemas adesivos (19). Entretanto, apesar do 

grande avanço da Odontologia Adesiva nos últimos anos, a alta taxa de 

descolamento desse tipo de restaurações sugere que a resistência de união entre 

estes materiais e os tecidos dentários ainda está abaixo do necessário. 

A princípio, estas restaurações estão localizadas em uma região com baixa 

solicitação mecânica por contato direto com o antagonista, pois estão distantes da 

superfície oclusal. Portanto, não seria esperado que as tensões geradas na região 

cervical ultrapassassem os valores de resistência de união entre o material 
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restaurador e os tecidos dentários, especialmente em dentes posteriores, nos quais 

se espera um carregamento oclusal mais forte, porém, predominantemente axial. 

Apesar da “teoria da abfração” apresentar vários pontos criticáveis, é 

inegável o seu papel em disseminar, entre os dentistas, o problema da intensificação 

das tensões na região cervical devido à deflexão do dente. Quando o dente recebe 

um carregamento oclusal com grande componente horizontal, surgem altas tensões 

de tração na região cervical de uma das faces e altas tensões de compressão na 

cervical da face oposta. Este padrão de deflexão ajuda a explicar o maior risco de 

descolamento de restauração de LCNC localizadas na face sob tração, na qual o 

carregamento aumenta o ângulo entre a interface oclusal e a interface gengival, 

podendo gerar tensões na interface que ultrapassam os valores de resistência de 

união dos materiais restauradores. 

Pelo exposto, parece coerente deduzir que existem três soluções para o 

problema de descolamento de restaurações de LCNC: (1) aumentar ainda mais a 

resistência de união dos materiais, (2) diminuir a componente horizontal do 

carregamento oclusal e (3) diminuir o módulo de elasticidade do material 

restaurador, para que o material se deforme com facilidade diante da deflexão do 

dente e evite a solicitação da interface dente-restauração. Este trabalho se propõe a 

aprofundar na terceira solução e sua interação com o tipo de carregamento. 

A influência do módulo de elasticidade dos materiais restauradores sobre o 

risco de descolamento das restaurações de LCNC já foi destacada em estudo de 

elementos finitos, publicado no Dental Materials em 2007 (27, 28). Neste estudo, os 

autores sugeriram que o módulo de elasticidade ideal deveria ser próximo a 1 GPa, 

que é um valor muito abaixo do módulo dos materiais atualmente utilizados. 

Entretanto, um estudo clínico randomizado (29), também publicado no Dental 

Materials em 2007, não conseguiu confirmar a influência do módulo de elasticidade 

sobre a taxa de retenção das restaurações de LCNC. 

Existem alguns fatores que ajudam a explicar esta contradição entre os 

estudos. Vamos destacar três deles: (1) em estudo clínico é mais difícil padronizar 

fatores que influenciam o efeito do módulo, tais como, o tamanho da lesão e o tipo 

de carregamento ou a qualidade do suporte ósseo; (2) algumas vezes, um menor 

módulo de elasticidade de compósitos resinosos está associado a um menor 

conteúdo de carga e, consequentemente, uma maior contração de polimerização, 

que pode provocar maior tensão na interface dente restauração e justificar menores 
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taxas de retenção da restauração na cavidade ; (3) a sensibilidade da técnica 

adesiva, que é fortemente influenciada pela experiência e habilidade do operador. 

Portanto, o fato de estudos clínicos não terem confirmado a influência do módulo de 

elasticidade sobre a taxa de descolamento, não significa que esta influência não seja 

significativa. 

Assim, o presente estudo pretende, através da análise por elementos finitos, 

aprofundar no tema da influência do módulo de elasticidade sobre o risco de 

descolamento de restaurações de LCNC. Ao longo do desenvolvimento do projeto, 

vamos buscar resolver as contradições encontradas na literatura, com o objetivo 

final de auxiliar o cirurgião dentista a escolher o material restaurador para as LCNC 

com base em evidência científica. 

O método de elementos finitos é uma poderosa ferramenta para estudar a 

distribuição de tensões em um corpo, simulando condições de carregamento 

análogas à realidade clínica, com a possibilidade de isolar, com eficiência, as 

variáveis em estudo (30). O avanço nas áreas da tecnologia e da computação, 

associado à maior disponibilidade e acessibilidade de exames de imagens 

tridimensionais, permitiu uma grande melhoria na precisão geométrica dos modelos 

de elementos finitos utilizados nas pesquisas da área da saúde, inclusive na 

Odontologia (31, 32). Os modelos baseados em pacientes têm se tornado cada vez 

mais comuns, com uma grande riqueza na representação dos detalhes anatômicos. 

Entretanto, de modo geral, quando o modelo é baseado em dados específicos de 

um paciente, se ganha em precisão e perde-se em alcance. 

Assim, a ideia deste estudo é construir um modelo de pré-molar superior que 

seja anatomicamente correto, mas baseado em medidas médias da população das 

estruturas representadas, para maior abrangência das conclusões. Porém, já no 

início do delineamento do projeto, nos deparamos com um problema: a escassez de 

informações quanto aos valores médios da espessura do processo alveolar ao longo 

da altura da raiz. Em um estudo que avaliou a espessura óssea da cortical vestibular 

e da cortical palatina em crânios secos, as medidas da espessura óssea foram feitas 

na altura da crista óssea e a 3 mm da crista óssea (33). As medidas em apenas 

duas alturas mostraram-se insuficientes para guiar a caracterização do suporte 

ósseo, que tem sido apontado como um importante fator na biomecânica das LCNC 

(34).  
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Na busca de informações mais detalhadas, surgiu a possibilidade de realizar 

um estudo antropométrico em tomografias de feixe cônico do Instituto de 

Documentação Ortodôntica e Radiodiagnóstico – INDOR. Como nas condições do 

estudo será impossível escolher aleatoriamente os indivíduos da amostra, não será 

possível extrapolar as médias obtidas como sendo valores médios representativos 

da população. Porém, é inegável que este estudo irá contribuir para uma melhor 

representação do processo alveolar. Além disso, o uso da tomografia por feixe 

cônico irá facilitar a construção do pré-molar, usando uma estratégia que irá conciliar 

a precisão de um modelo baseado em paciente, com o alcance de um modelo 

baseado em médias da população. Para isso, será selecionado um caso em que o 

pré-molar tenha dimensões semelhantes aos valores médios encontrados no livro 

clássico “Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology And Occlusion” (35). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

As opções para tratamentos das LCNC são amplas e variam desde métodos 

menos invasivos até os mais invasivos (12). Dentre as opções menos invasivas, 

pode-se optar pela orientação do paciente a adotar uma técnica de escovação mais 

suave, adotar o uso de dentifrícios menos abrasivos e utilizar escovas que possuam 

cerdas macias para evitar que ocorra a perda de tecidos mineiras dos dentes por 

abrasão. Também é possível orientá-lo quanto a sua dieta, a menor ingestão de 

alimentos e bebidas ácidas que é capaz de diminuir a acidez do meio oral e assim, 

diminuir as chances de ocorrer perda de tecido mineral por erosão dental (4). 

Dentre as opções de tratamento mais invasivos é possível fazer ajustes 

oclusais com objetivo de diminuir a carga mastigatória sobre os dentes afetados (6). 

Em um estudo feito com análise por elementos finitos, os autores encontraram que a 

inclinação da aplicação da carga é fundamental para o acúmulo de tensões na 

região cervical dos dentes. Com cargas de angulações em torno de 20° o dente 

apresentou menores valores de tensão de tração na face oposta à aplicação da 

carga, já com angulações de 30° e 40° os valores de tensão foram significativamente 

maiores. Os resultados encontrados fizeram o autor considerar o ajuste oclusal parte 

importante da terapêutica das lesões cervicais não cariosas (27).  

Quando estrutura dental foi perdida, também é possível optar pela confecção 

de restaurações adesivas. Essas restaurações podem ser confeccionadas com 

cimentos de ionômero de vidro ou compósitos resinosos associados a sistemas 

adesivos. Em um estudo publicado em 2011 o autor lista os motivos para se optar 

por realizar o tratamento restaurador: se a integridade estrutural do dente está 

ameaçada, se a dentina exposta for hipersensível, se a estética é inaceitável, se a 

exposição da polpa é provável, se a modificação da forma do dente for necessária 

para permitir o uso da prótese (18, 36). 

Ao realizar um tratamento restaurador, o clínico deve estar consciente de 

que não há evidências de que o tratamento restaurador das LCNCs seja eficaz para 

impedir o desenvolvimento das lesões e, portanto, as restaurações não podem ser 

usadas como medidas preventivas para interromper a progressão da lesão. Logo, o 

tratamento restaurador deve estar sempre associado à orientação de higiene e dieta 



34 

(17). Por se tratar de uma cavidade expulsiva, as restaurações das lesões cervicais 

não cariosas devem ser feitas com materiais adesivos. Dentre essas opções têm-se 

os compósitos resinosos e os cimentos de ionômero de vidro. 

Os cimentos de ionômero de vidro são cimentos resultantes de uma reação 

do tipo ácido-base entre ácido policarboxílico e vidro de fluoraluminossilicato (37). 

Durante a reação de preza, os ácidos carboxílicos se ligam ao cálcio presente na 

hidroxiapatita dos tecidos dentários, o que faz com que esses materiais apresentem 

adesão química aos tecidos dentários, que é uma importante vantagem para 

restaurações desse tipo. Em uma revisão sistemática e meta-análise, publicada em 

2014, que avaliou a longevidade de restaurações de LCNC foi evidenciado que os 

cimentos de ionômero de vidro apresentaram menor risco de descolamento se 

comparados ao uso de compósitos associados a sistemas adesivos de três passos 

ou dois passos (38). 

Contudo, os cimentos de ionômero de vidro apresentam algumas 

propriedades que podem diminuir sua longevidade na cavidade oral. A baixa 

resistência ao desgaste é uma delas e é importante para esse tipo de restauração, 

uma vez que, um dos fatores etiológicos dessas lesões é a escovação com uso de 

força excessiva associada ao uso de escovas de cerdas duras e dentifrícios 

abrasivos. Esses fatores etiológicos da abrasão juntamente com a baixa resistência 

ao desgaste apresentada pelo ionômero de vidro podem levar à um desgaste 

excessivo da restauração e a necessidade de sua substituição. Outra propriedade, 

do cimento de ionômero de vidro, que também pode afetar a longevidade das 

restaurações é sua sensibilidade a umidade. Um estudo clínico que acompanhou 37 

pacientes durante 1 ano detectou que as restaurações das lesões cervicais não 

cariosas apresentaram maiores porcentagens de falha na margem cervical, local 

mais sujeito à contaminação de fluídos gengivais durante o procedimento 

restaurador, em comparação com as margens oclusais (20). Uma maneira de 

contornar essa situação é ter o cuidado de proteger o cimento durante a reação de 

presa com um material impermeabilizante. 

Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina apresentam 

valores maiores de resistência ao desgaste e menor sensibilidade a umidade se 

comparado aos cimentos de ionômero de vidro convencionais. Isso por que a 

incorporação de grupos funcionais polimerizáveis permite uma reação de presa mais 

rápida, quando ativados por luz ou quimicamente. Entretanto, como resultado da 
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polimerização, a contração dos cimentos modificados por resina é maior do que os 

cimentos de ionômero de vidro convencionais, o que pode gerar uma tensão na 

interface dente-restauração. O menor conteúdo de água e de ácido carboxílico reduz 

a habilidade dos cimentos de molhar o remanescente dentário e, assim, aumenta o 

risco de ocorrer micro-infiltrações (39). 

O grupo dos compósitos resinosos é o mais utilizado para restaurações das 

LCNCs (38). Eles possuem a vantagem de apresentarem boa estabilidade 

dimensional, e, associadas à sistemas adesivos, possuem uma eficiente adesão aos 

tecidos dentinários. Também apresentam boas propriedades de resistência ao 

desgaste se comparados aos cimentos de ionômero de vidro. O fator que mais 

contribui para o uso de compósitos em cavidades de LCNC são suas propriedades 

ópticas capazes de devolverem a estética da região de maneira mais eficiente. 

Embora apresentem importantes vantagens, os compósitos resinosos apresentam 

maior módulo de elasticidade se comparados ao cimento de ionômero de vidro e aos 

compósitos do tipo flow e essa propriedade pode gerar padrões de distribuição de 

tensões diferentes quando o dente é submetido à uma carga oblíqua que gere 

deflexão do dente e tensão de tração na face vestibular. Dessa maneira, há tensão 

de tração acumulada na interface dente-restauração e, como consequência, podem 

levar ao descolamento das restaurações nas bordas da cavidade. Esse maior risco 

de descolamento das restaurações foi verificado em estudos clínicos que avaliaram 

a longevidade de restaurações de LCNC confeccionadas com diferentes materiais 

(38, 40-42). 

Um trabalho publicado em 2017, avaliou restaurações confeccionadas com 

materiais de diferentes módulos de elasticidade e encontrou que restaurações 

realizadas com materiais que apresentavam maior módulo (11.7 GPa) de 

elasticidade obtiveram maior retenção na cavidade no período de 24 meses. O autor 

ressalta que durante os 18 primeiros meses da pesquisa os compósitos do tipo flow 

(6.6 GPa) apresentaram melhor desempenho (43). Alguns trabalhos encontraram 

valores satisfatórios para retenção das restaurações realizadas com materiais com 

módulo de elasticidade variando de 3.8 GPa até 7.3 GPa em tempos de 

acompanhamento de 18 e 24 meses (7, 22). 

Em um estudo que comparou o desempenho de restaurações 

confeccionadas com ionômero de vidro e com compósitos durante sete anos 

encontrou desempenho aceitável de ambos os materiais utilizados (44). Em um 
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outro estudo clínico, os pesquisadores avaliaram o desempenho clínico de três tipos 

de ionômero de vidro durante dez anos e encontraram desempenho aceitável para 

todos os materiais (45). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposta deste trabalho está dividida em duas partes, sendo que em cada 

uma delas são especificados seus objetivos. 

 

 

3.1 PARTE 1: ANÁLISE DAS TOMOGRAFIAS  

 

 

O primeiro objetivo foi selecionar uma tomografia por feixe cônico para ser 

utilizada na construção do modelo de um pré-molar superior unirradicular da 

segunda parte do estudo. O critério adotado para seleção foi que o pré-molar tivesse 

dimensões semelhantes aos valores encontrados em um livro que é considerado 

uma forte referência em medidas dentais (35).  

O segundo objetivo foi analisar a variação da espessura do osso vestibular e 

lingual ao longo do comprimento da raiz. A motivação para este segundo objetivo foi 

a falta de dados anatômicos suficientemente detalhados para possibilitar a 

construção do osso com valores baseados em pacientes.  

 

 

3.2 PARTE 2 – ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

 

 

O principal objetivo da análise por elementos finitos foi verificar a influência 

do módulo de elasticidade do material restaurador sobre o risco de descolamento da 

restauração de LCNC com diferentes tamanhos. A primeira hipótese era que lesões 

restauradas com material com alto módulo de elasticidade apresentariam altas 

tensões de tração e de cisalhamento na interface, que poderiam ultrapassar os 

valores de resistência de união à tração e ao cisalhamento da interface dente-

restauração. A segunda hipótese era que a influência do módulo de elasticidade 

sobre o risco de descolamento mudaria dependendo do tamanho da cavidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia foi dividida em duas parte: análise das tomografias e análise 

por elementos finitos. 

 

 

4.1 PARTE 1 - ANÁLISE DAS TOMOGRAFIAS 

 

 

A análise das tomografias foi dividida em tópicos para melhor detalhamento 

da pesquisa. 

 

 

4.1.1 Aspectos Éticos 

 

 

Como o presente estudo utilizou dados de pacientes, o projeto foi 

previamente submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 

(CEP-FOUSP), sendo aprovado em 06 de abril de 2018 (uma cópia do parecer está 

apresentada no Anexo A). Por se tratar de uma pesquisa descritiva observacional, 

este estudo ofereceu riscos mínimos aos sujeitos de pesquisa e foi dada garantia de 

que os nomes dos pacientes não seriam divulgados e que não seria possível 

identificar os pacientes com os dados expostos. 

 

 

4.1.2 Seleção dos exames tomográficos 

 

 

A seleção dos exames tomográficos foi feita no Instituto de Documentação 

Ortodôntica e Radiodiagnóstico - INDOR, em um computador disponibilizado pelo 

centro. Os exames tomográficos do banco foram feitos no tomógrafo Prexion Elite® 

e as imagens adquiridas com campo de visão de 5 cm cilíndrico, voltagem de 90 
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kVp, amperagem de 4 mAs e tempo de exposição de 37 segundos. Os cortes foram 

reformatados em reconstruções axiais primárias de 0,1 mm de espessura. 

Na primeira etapa de buscas, foram selecionados exames tomográficos 

realizados na região posterior da maxila. Uma segunda varredura foi feita nos 

exames incluídos na primeira etapa, com o objetivo de filtrar os casos que atendiam 

os critérios de inclusão da pesquisa (Tabela 4.1). 

 

 

Tabela 4.1- Critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa 

Critério de Inclusão 

Pacientes entre 30 e 65 anos 
Tomografia na região posterior da maxila 
Dentes unirradiculares 
Exames sem artefatos no dente de interesse (pré-molar superior) 
Exames sem qualquer tipo de restauração no dente de interesse  
Apresentar dentes antagonistas e adjacentes 

Fonte: a autora 

 

 

4.1.3 Medidas do osso alveolar 

 

 

As medições do osso alveolar foram feitas no programa computacional 

EZ3D (Medixant), no módulo MPR (3D multiplanar reconstruction). No módulo MPR, 

a imagem é apresentada simultaneamente em três cortes, ortogonais entre si: para-

sagital (Figura 4.1- A), axial (Figura 4.1-B) trans-axial(Figura 4.1- C). Em cada um 

dos cortes são representadas duas linhas que marcam a posição dos outros dois 

cortes, diferenciadas por cores: amarela (correspondente ao corte trans-axial, 

observada nos cortes para-sagital e axial), verde (correspondente ao corte axial) e 

laranja (correspondente ao corte para-sagital). 
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Figura 4.1 - Visualização no módulo MPR. A: plano para-sagitall. B: plano axial. C: plano trans-axial 

 

Fonte: a autora 

 

Figura 4.2 - Esquema do alinhamento do primeiro pré-molar superior no módulo MPR do programa EZ3D. A: 
plano para-sagital com corte mésio-distal do dente. B: plano axial com corte transversal do dente C: 
plano trans-axial, com corte vestíbulo-palatino do dente. Linhas vermelhas: I referente à altura apical; 
II linha referente à altura da crista óssea alveolar; III linha referente à altura da junção esmalte 
cemento 

 

Fonte: a autora 
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O dente de interesse foi inicialmente alinhado no sentido mésio-distal, 

posicionando a linha amarela nas duas pontas de cúspide (ajuste realizado no corte 

axial) e no ápice radicular (ajuste realizado no corte para-sagital). Deste modo, após 

o alinhamento, o corte coronário dividiu o dente em duas metades: mesial e distal.  

Em seguida, a imagem foi ajustada para que os planos do programa 

coincidissem com os planos longitudinais e transversal do dente de interesse (Figura 

4.2). No sentido vestíbulo-palatino, a linha laranja foi alinhada de modo a passar no 

meio das duas cristas marginais (ajuste realizado no corte axial) e no ápice radicular 

(ajuste realizado no corte trans-axial). Deste modo, o corte para-sagital dividiu o 

dente em duas metades: vestibular e palatina. A linha laranja ficou paralela ao longo 

eixo do dente. Após o alinhamento do dente, no corte trans-axial, foi medido o 

comprimento da raiz, dado pela distância entre as linhas I e III, da Figura 4.2-C, que 

eram paralelas entre si (sendo a linha III sobreposta à linha verde correspondente ao 

plano axial) e traçadas, respectivamente, sobre o ápice do dente e sobre a junção 

esmalte cemento (JEC).  

Para melhor padronização da espessura do osso ao longo do comprimento 

da raiz, foi construída uma escala percentual (Figura 4.2-C), na qual o valor 0% 

correspondia ao ápice radicular e o valor 100% à junção esmalte- cemento. A 

mensuração da espessura do osso foi realizada no corte axial, em sete alturas 

distintas: 0, 15%, 30%, 45%, 60% e aquelas correspondentes à crista óssea 

vestibular e à crista óssea palatina (Figura 4.3). Para cada altura, sobre a linha 

amarela (correspondente ao corte trans-axial), foi traçada a espessura do osso na 

face vestibular (V) e na face palatina (P). 
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Figura 4.3 - Medição da espessura do osso nas diferentes alturas da raiz. P-0: espessura do osso na palatina na 
altura 0%, P-15: espessura do osso na palatina na altura 15%, P-30: espessura do osso na palatina 
na altura 30%, P-45: espessura do osso na palatina na altura 45%, P-60: espessura do osso na 
palatina na altura 60%, V-0: espessura do osso na vestibular na altura 0%, V-15: espessura do osso 
na vestibular na altura 15%, V-30: espessura do osso na vestibular na altura 30%, V-45: espessura 
do osso na vestibular na altura 45%, V-60: espessura do osso na vestibular na altura 60%, CP: 
espessura do osso na palatina na altura da crista óssea palatina, CV: espessura do osso na 
vestibular na altura da crista óssea vestibular 

 

Fonte: a autora 

 

 

4.1.4 Medidas do dente e da lesão 

 

 

Com o mesmo alinhamento utilizado para as medidas detalhadas no item 

anterior, foram também registrados: 

• Sete outros valores relacionados às dimensões do dente (Figura 4.4): 

comprimento do dente (CD – mensurado no corte trans-axial), 

comprimento radicular (CR - mensurado no corte trans-axial), 

comprimento da coroa (CC – no corte trans-axial), Diâmetro vestíbulo- 

palatina da coroa na região da JEC (VP-JEC - no corte axial), 
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diâmetro mésio-distal da coroa na região da JEC (MD-JEC - no 

corte axial), diâmetro vestíbulo- palatina do equador do dente (VP-E 

- no corte trans-axial), diâmetro mésio-distal do equador do dente 

(MV-E - no corte para-sagital); 

Figura 4.4 - Esquema representativo das medidas relativas ao dente. A (corte para-sagital):  MD-E - diâmetro 

mésio- distal da coroa em seu equador, B (corte axial):  VP-JEC - diâmetro vestíbulo palatino e 

 MD-JEC - diâmetro mésio- distal da coroa na região da junção esmalte- cemento. C (corte 

coronário):  VP-E diâmetro vestíbulo-palatino da coroa na região de seu equador e medidas do 
comprimento do dente, da coroa e da raiz.CD- Comprimento do Dente; CR- Comprimento Da Raiz; 
CC- Comprimento da Coroa 

 

Fonte: a autora 

 

 

Nos dentes com LCNC, foram medidos ainda dois valores relacionados às 

dimensões da lesão: altura cérvico-oclusal e profundidade (Figura 4.5). Para a 

aquisição das medidas do comprimento e profundidade da lesão suas bordas 

internas (linhas amarelas tracejadas) e externa (linha laranja) foram delimitadas 

(Figura 4.5) O corte trans-axial em que a lesão se apresentou mais profunda foi 

selecionado para a realização das medições. O comprimento (C) da lesão foi obtido 

a partir da distância entre a margem coronária e a margem gengival da lesão. A 

profundidade (P) da lesão foi obtida a partir da distância entre a porção mais interna 

da lesão e a linha correspondente a sua borda externa. 
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Figura 4.5 - Esquema representativo da medição da profundidade e do comprimento da lesão 

 

Fonte: a autora 

 

 

4.1.5 Forma de análise dos resultados 

 

 

A Tabela 4.2 apresenta um resumo de todas as medidas que foram 

realizadas nesta primeira etapa do projeto. Além das medidas de interesse, foram 

registrados o gênero do paciente e sua idade na data do exame radiográfico. 
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Tabela 4.2 - Medidas realizadas e símbolos adotados 

 Símbolo  Medida 

O
s
s
o
 

V-0 Espessura vestibular em 0% 
P-0 Espessura palatina em 0% 
V-15 Espessura vestibular em 15% 
P-15 Espessura palatina em 15% 
V-30 Espessura vestibular em 30% 
P-30 Espessura palatina em 30% 
V-45 Espessura vestibular em 45% 
P-45 Espessura palatina em 45% 
V-60 Espessura vestibular em 60% 
P-60 Espessura palatina em 60% 
V- Crista Espessura na crista vestibular 
P-Crista Espessura na crista palatina 

D
e

n
te

 

CD Comprimento do dente 
CR Comprimento da raiz 
CC Comprimento da coroa  
MD- JEC Diâmetro mésio distal na JEC 
VP- JEC Diâmetro vestíbulo palatina na JEC 
MD- E Diâmetro mésio distal no equador da coroa 
VP- E Diâmetro vestíbulo palatina do equador na coroa 

L
e
s
ã

o
 A Altura da lesão 

P Profundidade da lesão 

P
a

c
ie

n
te

 

I Idade 

S Sexo 

Fonte: a autora 

 

 

A forma de análise dos itens avaliados foi coerente com o objetivo traçado 

para cada grupo de medidas. O objetivo principal da primeira parte foi analisar a 

variação da espessura do osso vestibular e palatino ao longo do comprimento da 

raiz, com incrementos de 15%. Assim, foram determinadas, para cada medida de 

interesse do osso, a média, o desvio-padrão, o coeficiente de variação, o valor 

mínimo e o valor máximo. 

As medidas dos dentes foram necessárias para selecionar um pré-molar 

com dimensões semelhantes aos valores médios da população (28). O dente que 
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melhor se ajustou aos valores médios populacionais foi utilizado para a construção 

do modelo de elementos finitos (ver item 4.2.2). Assim, não foi realizado qualquer 

cálculo ou teste estatístico com as medidas dos dentes. 

Finalmente, as medidas da lesão, mais especificamente as medidas da 

profundidade da lesão, foram utilizadas para determinar a severidade da LCNC, 

utilizando critério apresentado na Tabela 4.3 (46, 47). 

Tabela 4.3 - Critério de severidade da lesão cervical não cariosa 

Escore Severidade 

1 Profundidade <1 mm 

2 Profundidade entre 1 e 2 mm 

3 Profundidade >2 mm 

Fonte: a autora 

 

 

4.2 PARTE 2- ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

 

 

Foi construído um modelo base fundamentado nas medidas aferidas na 

parte anterior do trabalho. 

 

4.2.1 Delineamento geral 

 

 

Na segunda parte do projeto, foi avaliado o risco de fratura e de 

descolamento do material restaurador em função de duas variáveis: módulo de 

elasticidade do material e tamanho da lesão (Figura 4.6). Foram simulados oito 

valores de módulos de elasticidade, entre 1 GPa e 20 GPa, que abrangiam a faixa 

de valores encontrados na literatura para os materiais restauradores utilizados 

nestes casos clínicos. O tamanho da lesão foi identificado apenas pelo valor da 

profundidade, mas a altura e largura da lesão também aumentaram com o aumento 
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da profundidade. Em alguns momentos do texto o termo “tamanho da lesão” foi 

substituído por tamanho da restauração, para deixar claro que os modelos 

simularam a lesão já restaurada. Para cada valor de módulo de elasticidade, foram 

simuladas duas profundidades (1 mm e de 2 mm), totalizando 16 modelos com 

restauração. Um modelo do dente hígido (Controle) foi adicionado ao delineamento 

(número total de modelos = 17). 

Figura 4.6 - Desenho esquemático do delineamento da parte 2 do projeto 

 

Fonte: Ichim (32) 2007 modificado 

 

 

4.2.2 Aquisição da geometria 

 

 

A geometria do modelo de elementos finitos foi construída com auxílio da 

tomografia por feixe cônico selecionada na parte 1 (ver item 4.1.5), que apresentou 

um primeiro pré-molar (dente número 44 do Anexo B) com medidas semelhantes 

aos valores médios encontrados na literatura (Figura 4.7).  
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Figura 4.7- Dente selecionado para simulação por análise por elementos finitos 

 

Fonte: a autora 

 

 

Após o alinhamento da tomografia, conforme descrito no item 4.1.3, a linha 

verde correspondente ao plano axial foi descolada com incremento de 1 mm, desde 

o ápice da raiz até a ponta da cúspide maior. Para cada incremento de 

deslocamento, a imagem da tela foi copiada e levada para o programa Image J. 

No programa Image J, para cada corte axial, foram traçadas curvas 

parametrizadas sobre o contorno externo do dente e sobre as interfaces dentina-

polpa e dentina-esmalte (Figura 4.8-A). Foi registrado também o ponto central, 

correspondente à interseção da linha amarela com a linha laranja (Figura 4.8-A). As 

curvas foram levadas para o programa Excel, no qual o ponto central de cada uma 

foi ajustado na posição x = 0 e z = 0, e seus pontos mésio-distais e vestíbulo-

palatinos em um mesmo plano, o que possibilitou o alinhamento 3D dos contornos 

nas diferentes alturas (representada pelo eixo y) dos cortes axiais (Figura 4.8– B). 

Para a construção do osso foi utilizada a mesma estratégia, traçando o 

contorno do osso na face palatina e na face vestibular, mas foram utilizados apenas 

os cortes axiais das alturas estudadas na parte 1 deste projeto (item 4.1.3). Os 

contornos foram deslocados em relação ao dente, de modo a ajustar as espessuras 

vestibular e palatina do osso aos valores médios encontrados na primeira parte do 

estudo. 

As lesões foram construídas pela inserção de dois planos que interceptaram à 

região cervical do dente pela face vestibular e que se encontram nos pontos mais 

profundos de cada uma das lesões (1 mm e 2 mm). 
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Figura 4.8 - Esquema representativo da junção dos cortes axiais para a aquisição da geometria do modelo 

 

Fonte: a autora 

 

 

As curvas foram transferidas para o Patran, onde foram construídos as 

superfícies e os sólidos. Para facilitar a visualização dos resultados, cada modelo foi 

dividido em duas partes: mesial e distal. A ideia foi construir um modelo geométrico 

base, com divisões na região cervical estrategicamente traçadas para atender todas 

as condições simuladas no estudo (Figura 4.6).  

 

 

4.2.3 Demais etapas do pré-processamento 

 

 

No programa MSC-Patran 2008 (MSC.Software, Gouda, Holanda) foi 

confeccionada a malha de elementos finitos para o processamento. O modelo final 

foi discretizado em 78.300 elementos tetraédricos de 4 nós. A malha foi mais 

refinada na área das restaurações, que é a área de maior interesse para o estudo. 

Todos os modelos possuiam a mesma malha. Assim, a única diferença nas 

condições simuladas era a propriedade do material atribuída aos sólidos da região 

cervical. 

A Tabela 4.4apresenta os valores de módulo de elasticidade (E) e de 

coeficiente de Poisson () dos materiais simulados: esmalte, dentina, polpa, 
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ligamento periodontal, osso cortical, osso esponjoso e material restaurador. Todos 

os materiais foram considerados lineares, elásticos e isotrópicos. 

 

 

Tabela 4.4 - Módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson () dos materiais 

Material E (GPa)  
Osso cortical 13,7 0,30 
Osso trabecular 1,37 0,30 
Ligamento periodontal 0,05 0,45 
Esmalte 80 0,33 
Dentina 14,7 0,31 
Polpa 2 0,45 
Material Restaurador Variável Figura 4.6 0,3 

Fonte: (48-50) 

Foi simulado uma interferência em lateralidade para o lado de balanceio, 

aplicando uma força oblíqua de 250 N distribuídos por 3 nós presentes na vertente 

interna da cúspide palatina. Os nós situados nos planos mesial e distal do osso 

foram fixados nos seis graus de liberdade, para evitar movimento de corpo rígido 

(Figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Desenho esquemático do tipo de carregamento 

 

Fonte: a autora 

 

 

4.2.4 Processamento e forma de análise dos resultados 

 

 

O processamento foi realizado no programa Marc-Mentat, considerando uma 

análise linear com pequeno deslocamento. A capacidade do material de devolver as 

condições biomecânicas encontradas no dente hígido foi verificada através da 

comparação da distribuição da tensão de tração encontrada nos dentes restaurados 

com àquela encontrada no modelo controle.  

O risco de deslocamento do material restaurador foi avaliado a partir da 

tensão normal (σ) e a tensão () cisalhante à interface apical de cada modelo (Figura 

4.10). Para determinar estas tensões, foi criado um novo sistema de coordenadas 

(X´Y´Z´) com o eixo X´ paralelo à interface apical e o eixo Y´ perpendicular a esta 

interface. A tensão Y´Y´ (normal à interface) e a tensão  X´Y´ foram registradas 

para os pontos de interesse (A2 - para modelos com restaurações de 2 mm de 

profundidade e A1 – para os modelos com restaurações com 1 mm de 
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profundidade). Os valores encontrados foram comparados com valores de máxima 

resistência à tração e de máxima resistência ao cisalhamento dos materiais 

restauradores.  

Figura 4.10 - Esquema representativo da tensão normal (σ) e a tensão () cisalhante à interface apical 

 

Fonte: a autora 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados estão em itens de acordo com a pesquisa elaborada. 

 

 

5.1 ANÁLISE DAS TOMOGRAFIAS 

 

 

A análise das tomografias abrangem aspectos que estão detalhados nos 

subitens a seguir. 

 

 

5.1.1 Características gerais dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, um total de 40 exames 

foram selecionados para a pesquisa. Dentre os 40 casos analisados, 26 foram do 

sexo feminino e 14 foram do sexo masculino. A idade dos pacientes variou de 18 a 

62 anos, com média de idade de 40 anos. Em alguns casos, mais de um dente foi 

incluído por exame, totalizando 71 dentes analisados. Dentre os 71 dentes incluídos, 

apenas 10% (7 dentes) apresentaram lesão cervical não cariosa. 

 

 

5.1.2 Medidas dos dentes e das Lesões 

 

 

Os dados coletados referentes à anatomia dos dentes estão sintetizados na 

Tabela 5.1, bem como os valores de referência do livro (28). Os valores encontrados 

para cada um dos casos estão sintetizados no Anexo B. 
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Tabela 5.1 - Valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo das variáveis quantitativas em estudo 
para a anatomia dos dentes 

 Média 

mm 

Mediana 

mm 

Desvio 
Padrão 
mm 

Mínimo 

Mm 

Máximo 

mm 

Ash, 
2010 

Idade  39,85 41 10,33 18 62  

Comprimento do dente  20,83 21,00 1,95 16,6 26,3 22,5 

Comprimento da raiz 13,99 13,70 1,99 9,9 18,5 14,00 

Comprimento da coroa  6,83 6,90 0,81 4,8 8,9 8,5 

Porcentagem de Raiz 
recoberta por osso- V 

68,47% 68,55%  28,84% 87,37%  

Porcentagem de Raiz 
recoberta por osso- P 

73,36% 73,36%  23,56% 88,96%  

∅ MD - JEC  5,03 5,10 0,44 3,5 5,9 5,0 

∅ VP - JEC  8,92 9,00 0,59 7,7 10,1 8,00 

∅ MD - E  6,88 6,65 0,60 5,4 8,3 7,00 

∅ VP - E  9,42 9,30 0,66 7,8 10,6 9,00 

Fonte: a autora 

 

 

O valor encontrado para comprimento do dente foi o que apresentou maior 

amplitude, variou em 9,6 mm entre o seu valor mínimo (16,6 mm) e o seu valor 

máximo (26,3 mm). Seguido com comprimento da raiz que variou 8,6 mm entre o 

seu valor mínimo (9,9 mm) e seu valor máximo (18,5 mm). 

A maioria dos valores encontrados foram próximos aos valores verificados 

na literatura de referência (28), ficando em até 0,5 mm de diferença. Entretanto os 

valores encontrados para o diâmetro vestíbulo-palatino na altura da junção foi 0,82 

maior do que o valor médio encontrado na literatura e o valor do comprimento da 

coroa apresentou-se 1,67 mm menor do que aquele encontrado na literatura (28).  

Dos casos em que o dente apresentou lesão, 5 apresentavam profundidade 

menor que 1mm (score 1) e 2 apresentavam profundidade entre 1 e 2 mm (score 2) 

(Figura 5.1). A média de idade dos pacientes que apresentaram lesões foi de 42,5 

anos, sendo 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O valor médio encontrado 
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para a profundidade da lesão foi de 0.80 mm e o valor médio de altura da lesão foi 

de 2.07 mm. 

Figura 5.1 - Relação entre a idade dos pacientes e a severidade das lesões cervicais não cariosas 

 

Fonte: a autora 

 

 

5.1.3 Medidas do osso 

 

 

As medidas quantitativas referentes ao osso alveolar dos dentes analisados 

são apresentadas na Tabela 5.2. Os dados referentes a cada um dos dentes 

analisados estão sintetizados no Anexo C. 
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Tabela 5.2 - Valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo das variáveis quantitativas em estudo 
para a anatomia do osso alveolar 

 Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

V-0 mm 1,11 0,90 1,13 0 6,6 

P-0 mm 4,72 5,00 2,88 0 11,40 

V-15 mm 0,91 0,70 0,86 0 5,70 

P-15 mm 4,37 4,40 1,56 0 8 

V-30 mm 0,89 0,80 0,76 0 4,30 

P-30 mm 3,17 3,10 1,15 1 6,9 

V-45 mm 1,06 1 0,67 0 3,30 

P-45 mm 2,10 2,10 0,78 0,60 5,10 

V-60 mm 1,20 1,10 0,85 0 5,40 

P-60 mm 2,20 1,20 0,57 0 2,60 

V- Crista 
mm 

1,08 1,00 0,34 0,32 2,20 

P-Crista 
mm 

0,92 0,90 0,26 0,25 1,50 

Fonte: a autora 

Na face palatina a maior espessura se encontra na altura 0 (P0-4.72), 

apresentando-se crescente da crista até o ápice dos dentes. Já a região vestibular 

apresenta seu maior valor de espessura na altura correspondente a 60% do 

comprimento da raiz (V60- 1.20). Para a face vestibular as medidas de espessura 

não seguem uma relação linear, assim como a anatomia da região. 

A espessura do osso alveolar encontrada na face vestibular (1,08) foi maior 

do que o valor de espessura alveolar na crista palatina (0,92).  

Quando a altura da crista é avaliada, observa-se que 68,47% da face 

vestibular da raiz está recoberta por osso e para a face palatina o valor aumenta 

para 73,5%. 

 

5.2 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

 

A distribuição da máxima tensão principal (tensão de tração) no dente está 

apresentada na Figura 5.2. Foram representados o modelo controle e os modelos 
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restaurados com compósitos de quatro módulos de elasticidade: os valores 

extremos (1 GPa e 20 GPa) e dois valores intermediários (7,5 GPa e 15 GPa). 

Considerou-se desnecessário representar os modelos restaurados com compósitos 

de módulo de elasticidade igual a 2,5 GPa, 10 GPa e 17,5 GPa.  

A escala de tensão foi padronizada para todos os modelos com o objetivo de 

facilitar a comparação entre as diferentes condições simuladas. Assim, foi atribuído 

um valor mínimo de zero e um valor máximo de 70 MPa. As áreas em cinza escuro 

correspondem às regiões em que não há tensão de tração (máxima principal 

negativa), e as áreas de cinza claro, quando presentes, correspondem às regiões 

em que a tensão de tração foi acima do valor da escala (70 MPa).  

Nesta escala macro, a distribuição de tração foi muito semelhante entre os 

diferentes modelos, com os valores de pico de tração concentrados abaixo do ponto 

de aplicação da carga e na face vestibular da raiz. Devido à grande amplitude da 

escala de tensões, foi possível observar apenas discretas diferenças: os modelos 

com restaurações de maior módulo apresentaram uma distribuição mais próxima 

daquela apresentada pelo modelo controle, enquanto os modelos com restaurações 

de menor módulo apresentaram maiores valores para a tensão de tração no terço 

vestíbulo-médio da coroa.  

Para refinar a comparação entre as condições simuladas, foi montada uma 

figura apresentando apenas a região cervical de maior interesse para o estudo 

(correspondente à restauração nos dentes restaurados).  
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Figura 5.2 – Resultados para tensão de tração. 

 

Fonte: a autora 

A Figura 5.3 apresenta a distribuição de tensão de tração na região da 

restauração. Os modelos que simularam restaurações com materiais de módulo de 

elasticidade menor apresentaram menores valores de pico de tensão de tração se 

comparados aos materiais com valores de módulo maiores. Ainda na Figura 5.3, é 

possível observar que a face apical da restauração apresenta valores de tração 

maiores do que aquelas da face coronária. 

Para a análise do risco de descolamento, o ponto mais apical das 

restaurações foi escolhido. A posição do ponto de interesse dos modelos de 

restaurações de profundidade de 2 mm era mais apical do que a do ponto dos 

modelos de profundidade de 1 mm. 
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Figura 5.3 - Distribuição da tensão de tração na região da restauração 

 

Fonte: a autora 

 

A Figura 5.4 apresenta o gráfico da tensão normal à interface (σinter) no ponto 

de interesse em função do módulo de elasticidade do material restaurador para as 

duas profundidades da restauração. As duas curvas (1 e 2 mm) definem funções do 

tipo logarítmica, que ficam próximas para valores de módulo de elasticidade baixos e 

distantes para valores de módulos de elasticidade altos. Apesar do modelo controle 

não apresentar uma interface na região de interesse, foi registrado o valor de tensão 

normal na direção correspondente à σinter, que foi de 32,45 MPa para a restauração 

de 1 mm e 36,81 MPa para a restauração de 2 mm. 

A Figura 5.5 apresenta o gráfico da tensão cisalhante na interface (inter) no 

ponto de interesse em função do módulo de elasticidade do material restaurador 

para as duas profundidades da restauração. Tanto a curva dos modelos de 1 mm de 

profundidade quanto a curva dos modelos de 2 mm de profundidade apresentaram 

tensões menores para módulo de elasticidade mais baixos e tensões maiores para 

módulo de 10 GPa. As curvas são ascendentes de 1 GPa até 10 GPa e depois são 

levemente descendentes até 20 GPa. O modelo controle apresentou 7,36 MPa para 

o ponto A1 e 9,18 MPa para o ponto A2. Assim como visto no gráfico anterior, as 

curvas correspondentes às profundidades de 1 e 2 mm são próximas para os 

modelos de baixo módulo e se distanciam à medida em que os valores de módulo 

vão aumentando. 
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Figura 5.4 - Eixo Y- Tensão normal à interface; Eixo X- módulo de elasticidade dos materiais testados. A- Apical 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 5.5 - Eixo Y- Tensão paralela à interface; Eixo X: módulo de elasticidade dos materiais testados. A- Apical 

 

Fonte: a autora 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão, assim como os outros capítulos, está dividida em subitens. 

 

 

6.1 ANÁLISE DAS TOMOGRAFIAS 

 

 

O primeiro objetivo da análise das tomografias foi encontrar um dente com 

medidas compatíveis com a literatura (28) para a construção de um modelo para 

análise por elementos finitos. Quando a avaliação das medidas encontradas para o 

pré-molar é feita, é possível perceber que foram muito próximas às medidas 

encontradas pelo autor de referência (28). O valor para comprimento da coroa foi o 

que se apresentou mais distante dos valores de referência, o presente estudo 

encontrou 6,8 mm enquanto a literatura apresenta 8,5 mm para a média da 

população. Vale ressaltar que, no presente estudo, muitos dos dentes selecionados 

para análise apresentavam desgastes significativos nas pontas de cúspide, 

diminuindo o valor de comprimento da coroa (Figura 6.1). Principalmente da cúspide 

vestibular, que é a maior cúspide do pré-molar. 

 

 

Figura 6.1 - Dentes com desgaste na ponta de cúspide 

 

Fonte: a autora 
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Embora a média encontrada no presente estudo para a medida do tamanho 

da coroa seja menor do que o valor apresentado na literatura, foi possível encontrar 

um caso que se aproximou das médias populacionais da literatura (28). Isso permitiu 

ao presente estudo obter resultados que podem ser abrangentes para a população e 

também apresentar uma geometria que possui maior fidelidade com o pré-molar. A 

mesma estratégia não pode ser utilizada para as medidas do osso por que a 

literatura não apresentava dados quanto à espessura do osso alveolar na região de 

pré-molares que sejam suficientes para a simulação pelo método de análise por 

elementos finitos (33).  

Para as medidas do osso, o maior valor de desvio padrão foi encontrado na 

face palatina, na altura 0, que corresponde à altura do ápice radicular. Esse valor 

maior pode ser atribuído ao fato do palato apresentar diferentes anatomias nessa 

região. Em alguns casos o ápice radicular coincide com uma maior área de tecido 

ósseo do palato. Já em outros casos o ápice radicular fica em alturas com menor 

suporte ósseo palatino, o que contribuiu para valores mais distantes [mínimo (0 mm) 

e máximo (11,40 mm)] (Figura 6.2). 

Figura 6.2 - Dentes que apresentam anatomia distinta na região do palato 

 

Fonte: a autora 
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A porcentagem de raiz recoberta por osso encontrada (68,47% na face 

vestibular e 73,36% para face palatina) indica que a amostra apresentava valores 

abaixo do ideal. A literatura apresenta que o valor ideal para recobrimento de raiz, 

indicado como característico da condição de normalidade de saúde periodontal, é de 

até 3 mm do comprimento radicular não recoberta por osso. Essa característica 

pode ser explicada pelo fato da amostra não ser de pacientes ideais, que não 

apresentassem doença periodontal e perda de suporte ósseo. 

Quando é feita a comparação da espessura simulada para o osso em região 

de pré-molares por análise de elementos finitos é possível perceber que grande 

parte dos autores adota um valor padrão de espessura óssea que circunda toda a 

raiz do pré-molar (31, 51). Esse tipo de simulação pode gerar mudança no padrão 

de deflexão de dente e assim gerar um movimento que não é compatível com o que 

ocorre na cavidade oral. Para a confecção do modelo para análise por elementos 

finitos, o presente estudo utilizou as medidas encontradas na primeira parte do 

estudo e elas se diferem dos valores encontrados nas simulações de outros 

trabalhos que também estudaram a questão das restaurações de LCNC pelo método 

FEA (1, 52). 

Neste trabalho, o osso foi simulado como osso cortical na face vestibular e 

como osso trabecular e cortical nas faces palatina, mesial e distal. Em outros 

trabalhos o osso é simulado com osso cortical e trabecular em todas as faces. Os 

dados encontrados na primeira parte do estudo indicam que a face vestibular possui 

uma espessura pequena de osso (crista óssea vestibular- 1,11 mm), enquanto 

outros trabalhos que também utilizaram o método FEA, ela aparece com valores 

maiores (crista óssea vestibular- 3 mm) (51). 

Em um estudo realizado com cadáveres, o autor mediu a espessura óssea 

na altura da crista e a 3 mm em direção a apical e encontrou na altura da crista 

óssea vestibular espessura de 1,62 mm e na palatina encontrou 2,0 mm de 

espessura óssea (33). Comparado com os valores encontrados no presente 

estudos, os valores apresentados pelo autor são maiores.  

A pequena quantidade de lesão cervical não cariosa encontrada neste 

estudo pode ser atribuída ao critério de exclusão que limita a amostra aos dentes 

que não possuem restaurações na área de interesse. Essa limitação também pode 

explicar a presença de lesões pequenas, escore 1 e 2. Lesões maiores, score 3, 
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foram encontradas na etapa de seleção da amostra, entretanto, foram excluídas por 

já apresentarem-se restauradas. 

A média de idade dos pacientes que apresentava lesões cervicais não 

cariosas foi de 42,5 anos, entretanto, existem vários pacientes que não 

apresentaram lesões e apresentavam idade entre 40 e 62 anos, indicando que as 

lesões se iniciam na fase adulta e vão progredindo com o passar do tempo. Mesmo 

encontrando uma baixa quantidade de lesões na amostra (10%), é importante 

salientar que se trata de uma amostra selecionada e que o critério de exclusão que 

limita à amostra a casos que não apresentassem restaurações na região da lesão 

contribuiu para esse baixo valor. Assim, as medidas de prevenção à formação das 

lesões não devem ser descartadas pela baixa incidência de lesões encontradas no 

presente estudo. 

 

 

6.2 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

 

 

A influência do módulo de elasticidade dos materiais restauradores no 

acúmulo de tensões na interface das restaurações de LCNC foi verificada 

analisando-se a tensão normal e paralela em um ponto específico da interface (A) 

(Figura 5.3). Para a restauração de 1 mm, os valores para tensão de tração normal à 

interface encontrados para os módulos testados ficaram entre 9,54 e 35,23 MPa e 

para a tensão paralela à interface os valores encontrados variaram de 3,83 à 6,36 

MPa. Para a restauração de 2 mm, os valores para a tensão normal à interface 

ficaram entre 10,81 e 40,18 e os valores de tensão paralela à interface variaram de 

4,33 MPa até 9,18 MPa. 

A literatura apresenta que a resistência de união para tensão de tração 

(σinter) varia de acordo com o sistema adesivo utilizado e para a dentina a resistência 

de união possui uma faixa com valores que variam entre 25 e 55 MPa (53). Quando 

os dados do presente estudo são comparados com os da literatura é possível 

perceber que, para ambos os tamanhos de cavidade, os modelos que simularam 

restaurações com módulo de elasticidade de 1 GPa e 2,5 GPa foram as únicas que 

permaneceram abaixo dessa faixa (Figura 5.4). O modelo que simulou restauração 
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com módulo de 5 GPa para a cavidade de 1 mm também se manteve abaixo dos 

valores de resistência de união apresentados como críticos na literatura. Este 

resultado indica que as restaurações para cavidades de LCNCs devem ser 

confeccionadas com material restaurador que apresente baixo valor para módulo de 

elasticidade para que a tensão de tração, decorrente dos movimentos mastigatórios, 

não exceda o valor de resistência de união e ocorra a falha da restauração. 

Os dados da literatura a respeito da resistência de união para cisalhamento 

(τinter) indicam que seus valores máximos estão entre 15,08 MPa e 24,91 MPa (59). 

Quando esses dados são comparados com os resultados encontrados pelo presente 

estudo é possível perceber que para ambos os tamanhos das lesões testados (1 mm 

e 2 mm de profundidade) os valores encontrados para resistência de união sob 

cisalhamento estão abaixo dos valores críticos apresentados na literatura (Figura 

5.5). Para todos os módulos de materiais testados os valores para τinter 

permaneceram abaixo de 10 MPa. 

Os valores encontrados para 1 nos pontos A1, A2, C1, C2 foram maiores à 

medida em se aproximavam do centro de deflexão do dente (Figura 5.3). Assim, os 

valores encontrados para o ponto A2 eram maiores do que os valores encontrados 

para o ponto A1 e, ambos, maiores que os valores em C1, que por sua vez, se 

apresentou maior do que C2. Esse comportamento (A2>A1>C1>C2) foi encontrado 

para todos os casos testados (controle e restaurados). 

A tendência de aumento da tensão de tração à medida em que o módulo de 

elasticidade do material restaurador também aumenta foi semelhante para a 

restauração de 1 mm e para a restauração de 2 mm. A magnitude das tensões 

encontradas para a restauração de 2 mm foi maior do que a encontrada para a 

restauração de 1 mm nos pontos apicais (A2 apresentou-se maior do que A1), 

entretanto, quando a comparação é feita entre os pontos cervicais essa relação se 

inverte, tendo a restauração de 1mm valores de tração maiores do que a 

restauração de 2 mm (C1>C2). Assim, parece haver maior influência da localização 

das margens da restauração em relação ao movimento de deflexão do dente do que 

as distâncias das margens apical e cervical da restauração, logo, o tamanho das 

restaurações parece ser menos determinante no acúmulo de tensão de tração do 

que sua localização ocluso-apical. O resultado indica que ocorre maior acúmulo de 

tensão de tração na margem apical da restauração. Os resultados encontrados no 
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presente estudo também foram percebidos em um estudo clínico que avaliou a 

longevidade de restaurações confeccionadas com ionômero de vidro durante 12 

meses em que autores encontraram que maior parte das falhas das restaurações 

ocorreram na margem apical da restauração em comparação com a margem oclusal 

(20). 

A construção do modelo baseado nos valores encontrados na primeira parte 

do estudo para o osso foi importante para conferir maior fidelidade anatômica ao 

modelo. Entretanto, o padrão de recobrimento radicular encontrado na amostra 

selecionada foi menor do que o indicado como característico de condição de saúde 

periodontal. Esse fator juntamente com a aplicação de carga com direção oblíqua 

pode ter contribuído para uma maior deflexão do dente e, assim, a determinação de 

maiores valores de 1 em sua face vestibular e, consequentemente, na região da 

restauração (52). 

A magnitude da força aplicada é outra característica do modelo que pode ter 

influenciado no seu padrão de deflexão. O valor de carga adotado (250 N) é 

frequentemente encontrado na literatura como sendo o valor de carga para o pré-

molar (54, 55). Entretanto, em alguns outros trabalhos que também estudaram 

restaurações de lesões cervicais não cariosas por análise de elementos finitos 

utilizaram valores de aplicação de carga menores, variando entre 50 e 150 N. 

Estudos que simularam carregamentos com valores menores encontraram tensão 

de tração com magnitude também menor do que os valores apresentados pelo 

presente estudo (52, 56, 57).  

No presente estudo, a construção da restauração foi realizada tendo sua 

margem cervical e a margem apical em contato com a dentina, essa construção foi 

baseada nos casos que apresentaram lesões cervicais não cariosas na primeira 

parte do estudo, nos quais não foram encontradas perdas de tecido do esmalte. Os 

dados encontrados em um estudo que avaliou dentes com LCNC evidenciam que as 

lesões foram encontradas apenas em dentina. Essa construção difere da construção 

adotada por alguns estudos que consideram que a porção mais profunda da lesão 

se apresenta na altura da junção esmalte-cemento e que a parte coronária da lesão 

se apresenta em esmalte e parte apical da lesão se apresenta em dentina (52, 56). 

Outros autores optaram por representar apenas uma pequena porção da lesão em 

esmalte, sendo assim, a restauração compreenderia uma porção da sua interface 

coronária de adesão em esmalte (27, 54, 57).  
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Um fator de confusão existente no estudo das restaurações das lesões 

cervicais não cariosas é a nomenclatura adotada para suas margens. Entender à 

que porção anatômica os estudos se referem é importante para a comparação dos 

dados. Alguns autores adotam o termo cervical para se referir a sua margem apical 

(20), outros estudos adotam os termo coronal e apical (58). Adotamos os termos 

apical para a interface mais próxima ao ápice radicular e coronal para a interface 

mais próxima à porção coronária do dente. 

Quando os modelos restaurados são comparados com o modelo controle 

(Figura 5.2 e Figura 5.3), verifica-se que o valor de módulo de elasticidade simulado 

para material de restauração que mais se aproxima dos valores de tensão de tração 

encontrados no modelo controle são os modelos que simularam restaurações com 

15 GPa. Tanto os modelos de restaurações com 15 GPa de módulo de elasticidade 

quanto o modelo controle apresentaram seus valores de tensão de tração maiores 

do que aqueles encontrados para os modelos que simularam restaurações de 5 GPa 

para módulo de elasticidade e menores do que os valores de tensão de tração 

encontrados para os modelos que simularam restaurações com 20 GPa. 

Materiais restauradores que possuem valores de módulo de elasticidade 

mais próximos ao da dentina (14,7 GPa) parecem ser mais indicados para 

restabelecer as condições biomecânicas existentes no dente hígido. Esse resultado 

corrobora com o trabalho realizado em 2017 (41), em que o autor encontrou maior 

longevidade para restaurações confeccionadas com compósitos que apresentavam 

maior módulo de elasticidade. Já os resultados de tração encontrados corroboram 

com as informações de alguns autores que afirmam que um material com menor 

módulo de elasticidade gera menores valores de tensão na interface e, portanto, são 

capazes de acompanhar o movimento de deflexão do dente e se manterem por mais 

tempo na cavidade de uma lesão cervical não cariosa (24, 27). Quando essas duas 

informações são comparadas com os materiais existentes no mercado, é possível 

perceber que as resinas compostas convencionais não apresentam módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina (14,7 GPa), a grande maioria apresenta módulo 

de elasticidade até 12 GPa. 

Em estudo publicado em 2007 o autor encontrou que o material mais 

indicado para restaurações de lesões cervicais não cariosas deveria apresentar 

módulo de elasticidade próximo a 1 GPa, esse achado é resultado da comparação 

entre materiais restauradores de módulo de 10,8 GPa e 5 GPa (24, 27). Os 
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resultados do autor são compatíveis com os resultados encontrados no presente 

estudo, indicando que restaurações com menor módulo de elasticidade (1 GPa e 2,5 

GPa) geram menores valores de tensão na interface e assim, podem contribuir para 

a maior longevidade das restaurações das LCNCs. 

Considerando-se as limitações desse estudo, sugere-se para investigações 

futuras, utilizando o método AEF, que restaurações com materiais de diferentes 

módulos de elasticidade sejam testados variando-se também o tipo de carregamento 

aplicado em direção e magnitude. E, para estudos clínicos, sugere-se que os valores 

de módulo testados sejam mais distantes para que a variável módulo de elasticidade 

do material restaurador seja avaliada. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados encontrados neste estudo é possível concluir que: 

Parte 1 

• O dente selecionado para a simulação para análise por elementos 

finitos possui semelhança de 99,1% com o comprimento do dente 

encontrado pela literatura de referência. Semelhança de 91,5% com o 

comprimento da raiz e semelhança de 78,6% para comprimento da 

coroa. 

• A espessura do osso na tábua palatina apresenta maior espessura do 

que a tabua óssea vestibular na região dos pré-molares superiores. 

 

Parte 2 

• O aumento do módulo de elasticidade dos materiais restauradores 

aumenta os valores de tensão normal à interface e paralela à 

interface dente-restauração; materiais com módulo de elasticidade de 

1 GPa e 2,5 GPa não ultrapassam a resistência de união crítica para 

a adesão dos materiais para tração. 

• A tensão de tração na interface dente-restauração aumenta à medida 

em que se aproxima do centro de deflexão do dente.  
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ANEXOS 

Anexo A- Parecer Consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 
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Anexo B- Valores da medição do dente e da lesão. 

Medidas do dente  

Amos
tra 

CD 
(mm) 

CR 
(mm) 

CC 
(mm) 

∅ MD 
- JEC 
(mm) 

∅ VP 
- JEC 
(mm) 

∅ MD 
- E 

(mm) 

∅ VP 
- E 

(mm) 

A 
(mm) 

P 
(mm) 

Sexo Idade 

1 21,5 15,7 5,7 5,8 10,1 6,2 9,8     F 44 

2 17,6 10,4 7,2 4,7 9,4 6,3 9,7     M 41 

3 20,9 13,6 7,3 4,6 7,8 6,3 9,2 2,9 0,8 F 50 

4 21,6 13,8 7,7 4,6 9 6,6 9,2     F 30 

5 20,6 13,5 6,9 5,4 9 6,9 9,3         

6 21,6 13,7 7,9 4,7 9,1 6,6 9,3         

7 21,4 13,8 7,6 5,3 8,9 7,2 9,3         

8 21,7 14,7 7 4,3 9,5 6,8 9,7     M 48 

9 19 13 6 5,4 9,4 7,2 9,6         

10 23,2 16,4 6,8 4,5 8,5 5,9 8,6     F 26 

11 21 15,4 5,6 4,8 8 5,7 8,1         

12 20,6 14,2 6,4 4,8 8,9 5,8 8,6         

13 21,5 15,9 5,7 4,7 7,8 5,4 7,9         

14 19,2 13,4 5,8 5 9,9 7,5 10     M 52 

15 18,7 12,6 6,1 5,1 9,2 6,4 10,3         

16 20,2 12,6 7,6 5,1 10 7,3 10,2     F 50 

17 21 15 6 4,7 7,8 6,1 7,8     F 55 

18 21,6 15,3 6,3 4,9 7,9 6 8,1         

19 23,8 17 6,8 4,4 9,1 6,3 8,9     M 25 

20 24,7 18,4 6,3 4,9 8,6 6,3 8,8         

21 21,5 13,6 7,9 4,9 8,9 7,2 9,3     F 30 

22 20,7 12,9 7,8 5,1 9,4 7,3 10,5         

23 17,7 12,2 5,5 5,1 8,5 6,1 8,4 1 0,8 F 41 

24 23,5 15,7 7,8 5,4 9,3 7,1 9,9 2 0,9 M 43 

25 21,6 12,7 8,9 3,5 8 6,1 9,4 2,2 0,6 M 37 

26 22,3 16,4 5,9 4,9 9 6,2 8,9     F 46 

27 19,8 13 6,8 4,4 8,9 6,5 8,8     F 41 

28 21 14 7 5 9,1 6,7 9,2     F 59 

29 24,7 17,5 7,2 5,9 10 7,5 10,6     F 41 

30 19,5 12,6 6,8 4,4 7,7 6,6 9,1     F 52 

31 22,6 17,7 4,9 5,1 8,3 6,6 8,4     F 62 

32 22,2 18 4,8 5,3 8,3 6,7 8,7         

33 22 15 7 4,9 8,4 6,6 9     F 20 

34 21,2 15,5 5,7 5,4 8,6 6,7 8,3         

35 22,6 15,7 6,9 5,1 8,5 6,9 8,8         

36 22,7 15,8 6,9 5,4 8,5 6,2 9,2         

37 20,2 12,1 8,1 5,1 8,9 7,6 10,3     F 27 

38 21,3 13,7 7,6 5,4 9,2 7,9 10,5         

39 20,1 11,7 8,3 5,3 8,9 8,3 10,2         

40 21,9 14,9 7,2 5,7 9,3 7,8 10,1         
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41 21,6 13,7 7,9 5,3 9,4 7,7 10,5     M 32 

42 18,9 11,5 7,4 5,2 9,5 7,4 10,4         

43 20,8 14 6,8 5,5 8,9 6,9 9,2 1,4 1 F 35 

44 22,3 15,3 7 5,7 9,3 6,4 9,3     M 33 

45 21,2 15 6,2 5 9,2 6,6 9,8     F 34 

46 24,4 17,7 6,7 5,7 9,8 7 9,8 2,1 0,5 M 49 

47 18,5 13,1 5,4 5,4 9,1 6,9 9,2     F 45 

48 18,6 10,9 7,7 5,4 8,9 6,6 9,5     M 18 

49 19,3 12,3 7 5,5 9,8 7 10,1         

50 20,3 12,6 7,7 5,4 8,7 7,4 9,4         

51 24,2 16,3 7,8 5,4 9,3 6,9 9,4 2,9 1 M 43 

52 21 13,7 7,3 4,4 8,5 6,2 9     F 42 

53 16,8 9,9 6,9 4,7 8,3 6 9,2         

54 18,8 12,1 6,7 4,5 8,7 6,3 9,3         

55 17 10,3 6,7 4,8 8,3 6,1 9,3         

56 19,2 12,3 6,9 4,2 9,1 6 9,2     F 41 

57 17,4 11,1 6,4 5,2 8,9 7 9,1         

58 16,6 10,7 5,9 5,2 8,2 6,2 8,7         

59 20,7 13,6 7,1 5 9,7 6,8 9,9     F 41 

60 20,2 13,6 6,6 5,2 9,2 6,7 9,8         

61 19,5 12,1 7,4 5 9 7,4 9,9     F 28 

62 19,8 12,6 7,2 5 9,4 7,8 10         

63 18,6 12,2 6,4 5,5 8,7 7,6 9,6         

64 19,5 12,9 6,6 4,4 8 6,2 8,6     F 52 

65 23,5 15,5 8 5,3 9,9 7,2 9,7     M 33 

66 21,1 14,4 6,7 5,1 8,8 6,4 8,7         

67 20,8 13,6 7,1 4,2 8,3 6,6 8,9     F 33 

68 21 14,5 6,5 5 9,1 6,4 9,3         

69 26,3 18,5 6,8 5,1 9 7 8,8     M 46 

70 19,9 13,9 6,4 5,3 9 6,1 9,2     F 37 

71 20,4 14,3 6,1 5,2 9,8 7,1 9,9     M 32 

 

Fonte: O autor 
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Anexo C- Valores de espessura da tábula óssea. V- Tábua óssea vestibular; P- Tábua óssea 
palatina. 

Medidas do osso alveolar 

Amo
stra 

V-0 
(mm) 

P-0 
(mm) 

V-15 
(mm) 

P-15 
(mm) 

V-30 
(mm) 

P-30 
(mm) 

V-45 
(mm) 

P-45 
(mm) 

V-60 
(mm) 

P-60 
(mm) 

V-
Crista 
(mm) 

P-Crista 
(mm) 

1 2,3 0 1,4 0,8 1,7 4 0,5 2,3 0,5 1,1 0,6 0,5 

2 2 1,9 1,2 1,3 1,1 1 1,2 0,6 1,1 0 0,8 0,7 

3 0,9 6,1 0,7 3,4 0,7 1,9 0,7 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 

4 0,7 5,1 0,4 1,9 0,8 1,1 1,2 0,9 2,2 0,7 1,4 0,7 

5 1,1 5,6 0,7 2,8 0,7 2,3 0,7 1,3 1,8 1 1,2 0,8 

6 0,8 4,6 0,5 2,7 0,5 1,9 0,9 1,4 1,8 1 0,9 1 

7 0,5 0,7 0,6 6,3 0,6 5 0,7 2,9 1,2 2 1 1,5 

8 0,4 7,5 0,5 4,6 1 3,1 0,9 2,2 1,4 0,8 1,4 0,6 

9 1,2 5,8 0,5 5,2 0,5 3,4 0,5 2,6 0,7 0,9 0,5 0,4 

10 0,8 5,1 0,5 4,6 0,2 3,2 1,2 2 1,5 1 1 0,7 

11 1,4 6,8 1,3 5 1 3,7 1,3 2,7 2 1,4 1,1 1 

12 1,4 6,1 0,7 4,6 0,7 3,6 1 2,3 1,7 1,2 1,6 0,8 

13 1,4 0 1 5,7 1,3 3,8 1,2 2,2 1,4 1,6 1,4 0,9 

14 3,1 9,2 1,6 5,7 0,9 4,4 1,6 2,3 0 1,2 1,3 1,2 

15 4,2 4,7 2,7 3,9 3 2,5 2,1 1,9 0 0 1,5 1,1 

16 0 7,9 0 6,4 0 4 1 2 0 0,8 1,3 0,7 

17 0,7 10,3 0 7,6 0,4 5,1 1,1 3,8 1,1 1,3 0,8 0,6 

18 1 9,1 1 7,5 1 4,4 1,4 2,5 0 1,3 1,4 0,9 

19 0 6 0,3 3,7 0,6 2,3 1,2 1,4 1,1 0,8 1 0,7 

20 1 4,7 0,7 3,9 0,6 2,4 1 1,4 1,1 1,2 0,7 0,8 

21 0,3 6,4 0,5 3,7 0,3 3,3 0,4 2,2 0,4 1,3 0,6 0,8 

22 2,6 4,5 1,7 4 1,1 3,1 0,5 2,4 1,2 1,8 0,9 1 

23 1,7 4,1 1,2 2,9 1,2 1,9 0,6 1,5 1,1 1 1,2 1 

24 1,2 0,8 1 5,6 0 3,6 0 3,1 0 1,6 1 1,4 

25 0,8 11,4 0,8 6,7 1 3,9 0,6 3,2 0,8 2,3 1 1,1 

26 0,6 0,5 0,4 5,7 0,5 4,5 0,8 2,6 1,3 1 1,2 1 

27 0,5 7,5 0,7 4,5 0,8 3 1,2 2,1 1,7 0,9 2 0,8 

28 0 4,9 0 4,3 0 3 1,1 2,1 1,6 2,1 1,2 1,5 

29 1,8 8,9 1,1 5,9 0,7 4,3 0,9 2,6 0,7 1,4 0,8 0,9 

30 1 0 1,2 4,9 1,4 3,7 1,9 2,9 1,9 2 1,4 1 

31 0 8,1 0 5,5 0 5,1 0,4 3,2 0,9 1,3 0,9 1,3 

32 0 7,4 0 5,5 0 3,6 0,6 2,8 1,1 1,6 1 0,9 

33 1 3,5 0,6 3,9 0,5 2,4 0,8 1,1 0,8 1,1 0,7 0,9 

34 0,7 0,2 0,5 4,8 1 3,5 1,7 2,4 5,4 1,6 1,1 1,2 

35 0 4,9 0,3 3,9 0,5 2,3 0,8 1,2 0,8 0,9 0,9 0,4 

36 0,6 5,1 0,8 3,5 1,1 2,3 1,1 2,3 1,7 1,4 1,3 0,9 

37 1,1 2,4 0,9 2,4 1,2 1,5 1,8 0,9 1,2 0 1,5 1,4 

38 0 7,9 0 6 0 4,6 0 2,6 1,5 2,1 0,8 1 

39 1,2 2,6 0,8 2,1 0,8 1,7 1,1 1,2 1 1,1 0,8 0,6 

40 0,2 6,8 0,3 5,3 0,8 2,1 1,5 1,7 1,9 1,7 1,3 1,2 
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41 0,4 4,8 0,4 4,3 0,4 3,6 0,8 2,7 0 1 0,8 0,8 

42 1,7 0 1,6 4,1 1 3,7 1,4 2,6 1,4 1,8 1,2 0,8 

43 0,7 3,5 0,6 3 0,5 2,4 0,4 1,7 1,4 1,5 1,2 1 

44 3,9 4,1 3,4 3,5 2,8 3,1 2,8 2 2,7 1,2 1,1 1,3 

45 1,1 7,3 0,5 6,3 0,5 3,5 0,6 2,7 0,7 1,8 0,7 1,1 

46 0,8 10,2 0,9 6,7 0,6 5,2 0,7 1,9 0,9 1,6 1 0,7 

47 0 4,4 0 3,8 0,4 2,3 0,9 1,7 0 0 0,6 1,1 

48 1 6 0,8 4 0,8 2,3 1,3 1,6 1 1,4 1 0,7 

49 3,2 4,3 2,6 3,4 3 2 3,3 1,8 2,9 1,2 2,2 0,5 

50 0,4 5,2 0 3,8 0,6 2,7 0,9 2,2 1,2 1,2 1,1 0,8 

51 0 6,7 0 5 0 2,5 0 2,9 0,2 1,3 0,32 1,3 

52 1,1 6 0,9 3,9 0,8 2,8 0,7 1,9 0,7 0,9 0,9 0,6 

53 2,4 0 1 3 0,7 2,1 0,6 1,3 0,8 1 1,2 0,7 

54 0,3 2,4 0,4 4,6 0,5 2,4 0,6 1,6 0,7 1,4 1 0,7 

55 1,9 0 1,1 4,4 0,4 3,2 0 2 0,4 1,4 1,1 0,9 

56 0 4,3 0,7 3,4 0,9 2,6 1,5 1,3 0 0,7 1,2 0,6 

57 0 0 1 0 2,2 6,9 2,2 5,1 2,8 2,6 1,5 1,4 

58 6,6 0,9 5,7 1 4,3 1 3 1,5 1,6 2,4 1,6 1,2 

59 0 5,9 0,6 4,4 0,8 2,7 1,1 1,7 1,2 0,9 1,2 0,7 

60 1 5,5 1,1 4,1 1,3 1,9 0,9 1 1,4 1,2 1,6 0,9 

61 0,9 3,6 1,2 2,7 1,4 1,9 1,3 0,7 1,1 0,7 0,9 0,7 

62 1,8 5,2 1,2 4,4 0,7 2,6 1,1 1,3 0,8 0 0,8 1,1 

63 1,8 5 1,5 4,2 1,2 2,8 0,8 2,2 1,2 1,5 1 1,1 

64 0,9 0 1,5 5 1,6 3,8 2,2 2,7 1,8 2,2 1,8 1 

65 0 5 0,3 4,5 0 3,7 0 2,3 0,5 2,2 0,5 1,1 

66 0 4,4 0,7 4,6 0 3,1 0 2,5 1,2 1,3 1 0,9 

67 1,1 6,9 1,2 5,9 1,3 4,4 1,1 2,6 1,6 1,2 1,3 0,8 

68 2,2 0 2 8 1,7 5,6 1,9 3,3 2,8 1,9 0,9 1,3 

69 1,3 6,3 1 6,3 1 4 1 3,1 1 2,3 1 0,8 

70 1 4,7 0,4 4 0,4 3,4 2 1,6 1,5 0,9 1 0,9 

71 0,9 7,5 0,9 5,2 1 4,7 1,1 2 1,5 1,2 1,1 1 

Fonte: a autora 

 

 


