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RESUMO 

Mello, P.C. Análise fotoelástica das tensões desenvolvidas nas diferentes estruturas de 

suporte e protéticas em próteses parciais removíveis de extremidades livres com encaixes. 

2011. 112f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto / Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 

Uma prótese dental quando planejada, tem como objetivo manter o equilíbrio entre saúde e 

função do sistema estomatognático, preservar suas estruturas, proporcionar estética e conforto 

ao paciente durante o uso. Portanto, sabendo-se da repercussão que pode causar nos dentes 

suporte, o planejamento deve ser correto, evitando o estabelecimento de uma patologia mais 

severa no sistema suporte. O uso de encaixes em PPRs de extremidades livres se justifica pela 

melhora da estética e satisfação do paciente. A análise fotoelástica é uma técnica experimental 

para análise de tensões capaz de produzir resultados bastante confiáveis e fiéis aos parâmetros 

clínicos. Assim o presente estudo teve como objetivo avaliar a força de retenção simulando 

cinco anos de uso de três diferentes tipos de encaixes extracoronários: ASC 52: resiliente, 

movimento vertical/rotacional e retenção friccional ajustável; SR 3: semi-rígido, movimento 

rotacional e retenção friccional/mecânica, Swiss-Ex: rígido, retenção friccional/mecânica e as 

tensões desenvolvidas nas estruturas de suporte destas próteses. Para avaliar a retenção foi 

utilizada matriz metálica em Co-Cr, representando um hemi-arco inferior parcialmente 

desdentado com os dentes remanescentes 43/44 preparados para coroas totais e ausência dos 

dentes 45/46/47. Foram fundidas coroas totais em Ni-Cr com machos dos encaixes na distal 

do dente 44. Estruturas de PPR foram fundidas e as fêmeas dos encaixes capturadas. O total 

de corpos-de-prova foi 18 (6 por tipo de encaixe). Foram realizados 7205 ciclos de 

inserção/remoção a 20 ciclos/min, com o conjunto imerso em água deionizada (±37º C). 

Foram observados os valores de força (N) para t=0, ½, 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Para análise 

estatística foi utilizado o modelo linear de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) que é 

utilizado na análise de dados onde as respostas de um mesmo corpo-de-prova estão agrupadas 

e a suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada. O 

ajuste do modelo foi feito através do procedimento PROC MIXED do software SAS
®
 9.1. 

Houve diferença estatística significante (p=0,000) entre os grupos: ASC52(8,15±1,12N); SR 

3(3,84±1,80N); Swiss-Ex(2,05±0,83N). Avaliando os tempos não houve diferença 

significante entre os encaixes ASC 52 e Swiss-Ex. Para o SR 3 a força diminuiu ao longo dos 

tempos. O ASC 52 proporcionou maior estabilidade na prótese e manteve a capacidade 

retentiva durante os 5 anos simulados. Para análise fotoelástica foi confeccionado um modelo 

mestre em plexiglass representando um hemi-arco inferior de extremidade livre com os dentes 

43 e 44 preparados para coroa total e ausência do 45, 46 e 47. Foram fundidas coroas totais 

em Ni-Cr com machos dos encaixes na distal do dente 44. Estruturas de PPR foram fundidas e 

as fêmeas dos encaixes capturadas. Sobre a sela foram montados os dentes artificiais 45 e 46. 

Posicionou-se os dentes 43 e 44 preparados e com as raízes simulando o ligamento 

periodontal no molde do modelo mestre e verteu-se resina fotoelástica. As análises foram 

realizadas em 3 diferentes aplicações de força (15N) nas distais: pontual no dente 45 e 46 e 

simultânea nos dentes 44 e 46. Os encaixes semi-rígido e resiliente ciclados geraram mais 

tensão nos pontos mais distais localizados no rebordo e a aplicação de carga pontual na distal 

do dente 46 foi a que gerou menos tensão nos dentes pilares para todos os encaixes novos e 

ciclados. Projeto FAPESP 05/58363-5 

 

Palavras-chaves: Próteses Parciais Removíveis, Encaixes Extracoronários, Tensão, 

Fotoelasticidade. 
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ABSTRACT 

 

Mello, P.C. Photoelastic analysis of stresses developed in different support and prosthetic 

structures of distal-extension removable partial dentures with attachments. 2011. 112f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto / Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2011. 

 

A planned dental prosthesis aims to maintain the balance between health and function of the 

stomatognathic system, preserving its structures, providing aesthetics and patient comfort 

during use.  Therefore, knowing the repercussions that may result on the support teeth, it must 

be correctly planned to avoid the establishment of a more severe pathology in the support 

system.  The use of distal-extension removable partial dentures with attachments is justified 

by the improved aesthetics and patient satisfaction.  The photoelastic analysis is an 

experimental technique for analysis of stresses capable of producing reliable and faithful 

results to clinical parameters.  Thus, this study aimed to evaluate the retention force of three 

different extracoronal attachments simulating five years of use: ASC 52: resilient, 

vertical/rotational movement and adjustable fictional retention; SR 3: semi-rigid, rotational 

movement and frictional/mechanical retention; Swiss-Ex: rigid, frictional/mechanical 

retention and the stresses developed in the support structures of these prostheses.  To assess 

the retention a partially edentulous metallic matrix Co-Cr representing a lower hemi-ach was 

used with teeth 43/44 remaining prepared for crowns and lacking teeth 45/46/47.  Crowns 

were cast in Ni-Cr, with male attachments on the distal of tooth 44.  PPR structures were 

merged and the female attachments captured.  The total sample was 18 (6 for each type).  A 

total of 7205 cycles of insertion/removal were performed at 20 cycles/min with the set 

submerged in deionized water (±37°).  Force values (N) for t = 0, ½, 1, 2, 3, 4, and 5 years 

were observed.  The linear mixed effects model (random and fixed effects) that is used in data 

analysis where the responses of the same sample are grouped and the assumption of 

independence of observations within the same group is not appropriate was used for statistical 

analysis.  The model adjustment was done using the PROC MIXED procedure of the SAS® 

9.1 software.  There was a significant difference (p =0,000) between groups: ASC 52 (8,15 ± 

1,12N); SR 3 (3,84 ± 1,80N); Swiss-Ex (2,05 ± 0,83N).  There was no significant difference 

in the time evaluation between the attachments ASC 52 and Swiss-Ex.  The SR 3 force 

decreased over time.  The ASC 52 provided greater stability and maintained the retentive 

capacity over the 5 year simulation.  A Plexiglas master model representing a distal extension 

hemi-arch inferior with teeth 43 and 44 prepared for crowns and absence of teeth 45, 46 and 

47 was made for photoelastic analysis.  Crowns were cast in Ni-Cr, with male attachments on 

the distal of tooth 44.  PPR structures were merged and the female attachments captured.  

Artificial teeth 45 and 46 were mounted on the saddle.  Prepared teeth 43 and 44 with roots 

simulating the periodontal ligament were positioned in the master model and the photoelastic 

resin was poured.  Analyses were performed in three different applications of force (15N) in 

the distal: specific on teeth 45 and 46 and simultaneously on teeth 44 and 46.  Cycled semi-

rigid and resilient attachments generated more tension on the most distal points located at the 

edge and load application on the distal of tooth 46 was the one that generated the least stress 

on the abutment teeth for all attachments, new and cycled. 

 

 

Keywords: Removable Partial Dentures; Extracoronal Attachments; Stress; Photoelasticity. 
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Segundo Tamaki (1982), a Reabilitação Oral é “a especialidade que resulta da 

harmoniosa combinação das leis científicas com os princípios estéticos da arte[...]. A palavra 

“prótese” na Medicina é empregada para designar a reposição de uma parte do corpo 

perdida por um substituto artificial, e, na Odontologia, para indicar a substituição de um ou 

mais dentes ausentes[...]. E , artisticamente falando, a prótese obedece aos princípios 

canônicos da beleza para dar vida aos aparelhos inanimados que substituem os órgãos 

dentais perdidos.”  

 Em todo o mundo, e especialmente no Brasil, uma das formas de terapia reabilitadora 

mais utilizada é a reabilitação com Próteses Parciais Removíveis (PPRs), principalmente as 

retidas a grampo, devido à versatilidade de emprego, confecção relativamente simples, e 

baixo custo (MELONCINI et al., 1995 e 1998; BEZZON et al., 1997; COSTA et al., 1999; 

ZLATARIC et al., 2002). 

Uma prótese dental tem como objetivo manter o equilíbrio entre saúde e função do 

sistema estomatognático, preservar suas estruturas, proporcionar estética e conforto ao 

paciente durante o uso. Portanto, sabendo-se da repercussão que pode causar nos dentes 

suporte, o planejamento deve ser correto, evitando o estabelecimento de uma patologia mais 

severa no sistema suporte. 

O tratamento protético restaurador de um paciente parcialmente desdentado, com 

ausência de pilar posterior, é um dos problemas mais complexos e controvertidos. 

 As próteses parciais removíveis de extremidade livre são as que têm recebido maior 

atenção por parte dos pesquisadores. Segundo Kotowicz et al. (1973), Ben-Ur et al. (1983) e 

Pezzoli (1983) o maior problema das próteses de extremidade livre, é o seu duplo sistema de 

suporte, que são os dentes e a fibromucosa, com características fisiológicas e mecânicas bem 

distintas entre si. 
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A extensão bilateral distal ou classe I de Kennedy em prótese parcial removível foi 

estudada por Thompson et al. (2004) porque é uma situação que ocorre freqüentemente na 

clínica odontológica. 

 As PPR necessitam de elementos que lhes confiram a possibilidade de permanecerem 

instaladas, em posição, durante o uso, sem que ocorram deslocamentos verticais. Para isso 

tornam-se imprescindíveis os elementos de retenção direta. 

 Existem dois dispositivos utilizados em PPR como retentores diretos, os grampos e os 

encaixes. Os encaixes necessitam de uma associação entre a PPR a prótese parcial fixa (PPF), 

e a retenção é obtida pelo encaixe macho-fêmea, mecanicamente, por fricção ou magnetismo. 

 São várias as controvérsias e diferentes as filosofias existentes no que se refere à 

indicação dos diferentes tipos de encaixes. Os encaixes extracoronários rígidos e semi-rígidos 

apresentam características diferentes em relação a alguns aspectos, como os de natureza 

mecânica, localização e rigidez, levando-os a atuar de maneiras distintas sobre as estruturas de 

suporte. 

 Como as próteses de extremidade livre são as que mais produzem danos às estruturas 

de suporte e nas quais estes dispositivos de retenção mais são empregados, é muito importante 

que seja investigado como se comportam as tensões desenvolvidas nas estruturas de suporte, 

tecidos adjacentes e próteses fixa e removível, quando são empregados sistemas de encaixe 

rígido e semi-rígido. 

 Henderson e Steffel (1981) listaram as vantagens e desvantagens do uso dos 

conectores rígidos e rompe-forças entre prótese parciais removíveis e dentes suporte. Os 

rígidos diminuem a necessidade de reembasamentos da PPR, uma vez que o rebordo sofre 

menos reabsorção. Porém, se o reembasamento for necessário e não for feito, os dentes 

suporte sofrerão carregamento excessivo e danos periodontais. Os rompe-forças concentram 

as forças verticais e horizontais no rebordo residual. As forças sobre os dentes-suporte são 
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minimizadas e o suporte alveolar desses dentes é preservado. Salientaram a importância da 

escolha dos conectores para melhor distribuir as tensões entre dentes-suporte e rebordo 

residual. 

 Para a análise de tensões, uma das técnicas experimentais empregadas é a análise 

fotoelástica, utilizada devido à sua relativa simplicidade e confiabilidade quanto à 

correspondência clínica dos achados observados (BRODSKY; CAPUTO; FURSTMAN, 

1975). É usada na Odontologia na análise de tensões ao redor de dentes pilares de próteses 

parciais removíveis, próteses parciais fixas e ao redor de implantes, sob diversas 

possibilidades protéticas (DEINES et al., 1993; FEDERICK;CAPUTO, 1996; UEDA et al., 

2004; ASSUNÇÃO et al., 2009). Sendo uma técnica que utiliza como objeto de estudo um 

bloco de resina que possui densidade homogênea, diferente do tecido ósseo humano, pode 

apresentar discrepância entre a magnitude de estresse gerado, porém a localização e o padrão 

geral de tensão são semelhantes (MAHLER; PEYTON, 1955). 

O fenômeno da fotoelasticidade consiste na produção, sob passagem de luz polarizada, 

de faixas coloridas no interior de materiais transparentes submetidos a forças externas, faixas 

essas correspondentes às regiões de concentração de tensões (CAMPOS JR et al., 1986). 

Assim o presente estudo tem como objetivo verificar as tensões desenvolvidas nas 

diferentes estruturas de suporte e protéticas de próteses parciais removíveis de extremidades 

livres, com três diferentes tipos de encaixes extracoronários, pelo método fotoelástico, antes e 

após a simulação de cinco anos uso dos mesmos. 
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2.1 A Reabilitação Oral e as Próteses Parciais Removíveis 

 

As próteses parciais removíveis de extremidade livre têm recebido maior atenção por 

parte dos pesquisadores: (BEN-UR et al., 1983; PEZZOLI, 1983; MONTEITH, 1984; AVIV 

et al., 1989; LAGANÁ, 1992; LAGANÁ, 1996; COSTA, 2002; THOMPSON et al., 2004). 

Essa atenção se deve pela dificuldade de obter um funcionamento biomecânico satisfatório, 

uma vez instaladas na boca do paciente. 

 Negro (1974) sugeriu que se deve dar preferência à via dentária de suporte quando da 

utilização de uma PPR de extremidade livre, devido à dificuldade de se harmonizar as duas 

estruturas: dentes e fibromucosa. Para isso é indicada a ferulização dos dentes remanescentes, 

bases com bordos grossos, moldagens funcionais, redução da superfície oclusal e oclusão 

estável. 

 Kratochvil; Caputo (1974) verificaram, através da análise fotoelástica, a pressão 

exercida pela PPR de extremidade livre sobre os elementos de suporte, dentes e fibromucosa. 

Compararam as direções das forças sobre estes e a pressão exercida pela sela antes e após o 

ajuste da armação. Verificaram que o ajuste possui grande influência na direção da força 

exercida sobre os dentes-suporte. 

 McDowell (1978) observou, por meio da fotoelasticidade tridimensional, que a 

presença de um retentor indireto em prótese parcial removível de extremidade livre reduziu a 

tensão no ápice nos dentes pilares diretos de ambos os lados do arco. 

 Farah, MacGregor e Miller (1979) empregaram o método fotoelástico tridimensional 

para avaliar três tipos de próteses: 1- dento-suportada; 2- muco-suportada e 3- dento-muco-

suportada. O mesmo tipo de aplicação de carga foi utilizado para as três próteses: a) aplicação 

de carga bilateral na sela na extensão distal, na região de primeiros molares; b) aplicação de 

carga unilateral na região do segundo pré-molar; c) aplicação de carga bilateral desigual, ou 
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seja, dividida entre o primeiro molar, segundo pré-molar e primeiro pré-molar do lado direito, 

e apenas na região de primeiro molar do lado esquerdo. Os autores concluíram que: 1- não 

houve diferença significativa no nível de tensão entre a prótese muco-suportada e dento-

muco-suportada; 2- usando a carga bilateral na região dos primeiros molares, a tensão foi 

18,2% menor na prótese dento-suportada; 3- com a carga unilateral na região do primeiro 

molar e segundo pré-molar, a tensão de compressão para a prótese dento-suportada foi 26,3% 

e 17,9% maior do que na prótese muco-suportada e na dento-muco-suportada, 

respectivamente. 

 Cardoso (1983), com auxílio do método fotoelástico, estudou a transmissão de forças 

às estruturas de suporte, em prótese parcial removível de extremidade livre. As conclusões a 

que chegou foram: 1- Quando a carga é uniformemente distribuída, o dente pilar sempre 

necessita de menor carga para formação de uma franja fotoelástica; 2- Quando a carga é 

aplicada nos dentes artificiais, as próteses instaladas até o 1 molar permitem distribuição de 

esforços mais equitativa entre as estruturas de suporte; 3- Quando a carga é aplicada no último 

dente, as próteses até o 1 molar distribuem com mais uniformidade as forças entre dente pilar 

e rebordo residual; 4- Nas próteses com selas extensas, há necessidade de aplicar mais carga 

para a formação de uma franja fotoelástica, tanto no rebordo como no dente pilar; 5- As 

próteses que apresentam como último dente pilar o 2 pré-molar não permitem distribuição 

uniforme das forças entre o dente pilar e rebordo residual, ocorrendo sobrecarga no dente 

pilar; 6- A distribuição mais equitativa dos esforços entre as estruturas de suporte é obtida nas 

PPR até 1 molar, independente da carga aplicada; 7- Quando as próteses possuem como 

último elemento o 2º molar, não há distribuição adequada sobre as estruturas de suporte, 

sobrecarregando o rebordo alveolar. 

 Argerakis (1985) argumentou que o desenho mais favorável da prótese parcial 

removível vai depender da forma como as cargas serão distribuídas, e, para tanto, é necessário 
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entender a relação física e biológica entre a PPR e os tecidos de suporte. Basicamente o 

aparelho é suportado pelo tecido ósseo alveolar. A quantidade e a qualidade destes tecidos, 

assim como o efeito das forças que atuam sobre eles, é que têm determinado o sucesso ou a 

falha do tratamento com esse tipo de aparelho.  

 Ko et al. (1986) através da fotoelasticidade, determinaram a diferença das forças 

distribuídas sobre os dentes suportes e crista residual pelos apoios oclusais distal e mesial, 

quando uma força vertical unilateral foi aplicada na região do 1º molar de uma prótese parcial 

removível de extensão distal inferior. As conclusões obtidas foram: 1- A tensão sobre o dente 

suporte primário na face vestibular foi significativamente maior com apoio oclusal mesial do 

que com apoio distal. 2- A tensão sobre a crista do rebordo residual distal ao dente suporte 

primário do lado carregado foi significativamente maior com apoio oclusal distal. 3- A tensão 

sobre a crista do rebordo residual adjacente ao dente suporte primário do lado carregado foi 

significativamente maior do que com apoio oclusal distal. 4- A tensão no alvéolo do dente 

suporte terminal e no dente imediatamente adjacente não foi significativamente diferente com 

apoio mesial ou distal.  

  Gil; Todescan (1995) observaram que pacientes com extremidades livres unilaterais 

portadores de próteses parciais removíveis apresentam menos sintomas de sensibilidade 

dolorosa e desordens crânio-mandibulares em relação aos totalmente dentados e aos que 

possuem classe II de Kennedy; e observaram também que o emprego deste tipo de aparelho 

pode reduzir significativamente a prevalência de sons articulares neste tipo de arco. 

 Labaig et al. (1997), depois de analisarem os resultados do estudo da fotoelasticidade, 

utilizando modelos de sobredentaduras completas apoiadas em dois caninos remanescentes 

conectados através de diferentes tipos de encaixe, a saber: coroas telescópicas, sistema 

Gerber, sistema de Barra, sistema Dalbo, sistema de Magnetos e sistema RPI, classificaram os 

casos clínicos, para permitir a seleção de um tratamento correto em: a) Classe I – Dentes – 
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suporte resistentes e rebordo alveolar resistente. Nesta situação clínica, qualquer desenho 

poderia ser usado, com alta taxa de sucesso; b) Classe II – Dentes – suporte fracos e rebordo 

alveolar resistente. O uso de conexão semi-rígida deveria ser indicada para avaliar as tensões 

dos dentes suporte; c) Classe III – Dente – suporte resistente e rebordo alveolar fraco. Deveria 

ser usada retenção rígida; d) Classe IV – Dente – suporte fraco e rebordo alveolar fraco. Esta 

situação é uma das mais comprometedoras para a reabilitação protética. Diferentes técnicas 

deveriam ser combinadas, para minimizar qualquer dano mecânico em ambas as estruturas 

enfraquecidas. Nestas circunstâncias, qualquer solução terapêutica teria um prognóstico pobre 

e terapias alternativas deveriam ser consideradas. 

 Em 2001 foi reimpresso um artigo publicado em 1956 por Frechette, no qual ele 

conclui que a distribuição dos esforços e a movimentação dental são fortemente influenciados 

por fatores tais como: o número e a localização dos apoios, o contorno e a rigidez dos 

conectores e a extensão das bases. Além desses o autor salientou que outras variáveis devem 

ser consideradas, dentre elas: a moldagem funcional, os rompe-forças e a utilização dos 

retentores indiretos. 

 Costa (2002) analisou, em padrões fotoelásticos, os efeitos produzidos pelas forças 

transmitidas às estruturas de suporte das próteses parciais removíveis de extremidade livre, 

com o objetivo de comparar três desenhos de retentores diretos. Os resultados obtidos 

permitiram as seguintes conclusões: 1- a distribuição das tensões foi influenciada pelo tipo de 

retentor, pela extensão da sela e pelo tipo da aplicação de carga; 2- a distribuição mais 

equitativa dos esforços entre as estruturas de suporte ocorreu com o retentor API, seguido 

pelo retentor T e pelo retentor circunferencial; 3- as selas longas promoveram distribuição 

mais equilibrada dos esforços, enquanto as curtas concentraram as tensões no rebordo 

residual; 4- a carga uniformemente distribuída possibilitou a divisão mais equânime dos 

esforços entre dente pilar e rebordo, enquanto a carga localizada no último dente artificial 
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promoveu maior concentração das tensões no rebordo; 5- o máximo de recursos existentes 

deve ser empregado para maior efetividade na distribuição das tensões. 

  

2.2 Sistema de retenção por encaixes 

  

Seu uso foi iniciado na Suíça, por volta de 1896, sendo efetivamente introduzido na 

Odontologia no ano de 1910 por Chayes. A partir daí, o início empírico deu lugar a trabalhos 

consistentes no que diz respeito ao desenho, à forma de secção transversal e, o que é mais 

importante, à forma de funcionamento, com base em biomecânica, fisiologia e anatomia, se 

intra ou extracoronário, e este último, se rígido ou semi-rígido (Laganá, 1996). 

Os encaixes são formados por dois componentes que se completam como um sistema 

“chave/fechadura”. O componente externo (chave) é chamado de macho e outro que abriga é 

chamado fêmea. A retenção, portanto, é obtida por fricção. 

Clayton (1980) propôs o conceito da base estável, não recomendando attachments de 

precisão em próteses parciais removíveis de extremidade livre, devendo usar rompe-força, 

recomendando: a ferulização dos dentes-suportes, obtenção de moldagens e base estáveis com 

um desenho que permita movimento vertical da base, mas não lateral, mantendo íntimo 

contato da mesma por todo o tempo, sem retenção auxiliar; uma oclusão ideal e estável. 

 Kratochvil et al. (1981), analisando três tipos de encaixes (Sterngold tipo 7, Dalbo 

MK, Thompson) como retentores diretos de prótese parcial removível de extremidade livre, 

através do método da fotoelasticidade, concluíram que: 1. deve-se unir os dentes–suporte 

quando se utiliza estes tipos de encaixes; 2. com um dente de suporte único, os encaixes 

induzem forças distais no dente que resultam em forças horizontais desfavoráveis ao osso; 3. 

o encaixe tipo Dalbo MK produziu maior tensão na área edêntula e menos no dente-suporte; 

4. o encaixe Thompson e o Sterngold tipo 7 induziram padrões de tensão similar no dente-
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suporte único, e ambos produziram forças distais no dente-suporte; 5. o encaixe Thompson 

induziu padrão de tensão mais favorável quando os dentes-suportes estavam unidos.  

 Wolfe (1985), analisando os encaixes extracoronários rígidos e semi-rígidos, 

comparou a ação dos rígidos com uma prótese fixa em cantilever, ressaltando os danos que 

podem causar no periodonto do dente-suporte. Enumera ainda algumas vantagens deste tipo 

de encaixe: 1- não necessitam de alteração do preparo dental, preservando a polpa dental; 2- 

boa estética; 3- facilidade de inserção e remoção por parte do paciente. 

 Henderson et al. (1985), como regra geral, não recomendam o uso de encaixes rígidos 

com próteses parciais removíveis de extensão distal. Os encaixes semi-rígidos permitem 

movimento com grau e direção definidos entre seus componentes, permitindo assim o 

movimento da base da prótese em direção ao tecido durante o movimento, enquanto que 

teoricamente minimizam a concentração de forças transferidas ao dente-suporte. Além disso, 

os encaixes semi-rígidos atuam como direcionadores de forças, isto é, podem promover 

movimento em eixo, permitindo o movimento em um plano, ou um movimento rotacional ou 

ainda o movimento em vários planos. Os encaixes de precisão intracoronários são 

normalmente utilizados como encaixes rígidos, enquanto os extracoronários são semi-rígidos. 

 De Fiori (1988) indica os encaixes rígidos para as próteses parciais dento-suportadas, 

quando o arco oposto possui uma prótese que não seja rígida (prótese total ou parcial 

removível). Relatou que os encaixes semi-rígidos proporcionam “liberdade de movimento 

controlado”, principalmente no sentido ocluso-gengival, para atenuar as forças impostas aos 

dentes-suporte pelas próteses parciais removíveis dento e muco-suportadas. 

 Berg; Caputo (1992) analisaram o emprego de dois encaixes extracoronários tipo ERA 

com elemento de retenção menos rígido e mais rígido em prótese de extremidade livre 

bilateral, sendo que uma das próteses apresentava apoios de suporte e a outra não. Ambas 

foram testadas com pilares ferulizados e não ferulizados. Concluíram que: 1- a distribuição 
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das tensões no elemento mais rígido ficou menos para apical e mais para cima em relação ao 

menos rígido; 2- a melhor distribuição de tensões se deu com encaixe ERA menos rígido, 

apoios e dentes ferulizados. 

 Todescan et al. (1996) afirmam que nos encaixes extracoronários o ponto de 

incidência de cargas se afastará do longo eixo de suporte, proporcionando a formação de um 

indesejável braço de alavanca, além de outros problemas que normalmente resultam para o 

lado das estruturas gengivais. Para os autores, lamentavelmente, a teoria, nos casos das 

conexões articuladas elásticas, fica muito distante do que ocorre na prática, porque é muito 

difícil dosar o grau de liberdade que se deve conferir à sela, em função da imensa gama de 

situações que podem ocorrer em relação à resiliência da fibromucosa. Acreditam que as 

conexões elásticas pré-fabricadas certamente são muito limitadas quanto a este aspecto, 

considerado de fundamental importância, quando o que se pretende é fazer uma divisão 

equânime das cargas entre dentes e fibromucosa. A elasticidade que conferem é estereotipada, 

não podendo ser escolhida de acordo com as características particulares de um determinado 

caso. Só este aspecto seria suficiente para torná-los de pouca utilidade prática.  

 

2.3 Encaixes Extracoronários 

 

Segundo Kaiser (2008) os attachments extracoronários são principalmente indicados 

em presença de coroas clínicas insuficientemente volumosas para conter um attachment 

intracoronário, ou onde os attachments intracoronários apresentam alguma limitação de uso. 

Apesar da criação de torque maior sobre os dentes pilares, e então, uma biomecânica menos 

conveniente, os attachments extracoronários são utilizados com mais freqüência que os 

intacoronários. Em casos de extremidades livres, onde as forças de alavanca transmitidas aos 

dentes pilares são maiores, é sempre aconselhável unir dois ou mais pilares através de coroas 



______________________________________________________________Revisão de Literatura  27 

                                                                                                               

 

fixas; pois isto favorece a distribuição das cargas mastigatórias. Pela mesma razão, 

dependendo do tipo de attachment escolhido, os elementos fixos de suporte deveriam sempre 

ser complementados por um conjunto fresado, a saber: canaleta ou interlock, ombros e fresas. 

Unir um attachment resiliente a um interlock, através de uma parede fresada, torna este 

attachment rígido, perdendo-se assim, todo o sentido da sua indicação. Neste caso, um 

attachment rígido também poderia ser indicado. Um attachment rígido contribui para 

preservar a estrutura óssea do rebordo, sacrificando em parte os dentes-pilares. De maneira 

geral, a realização de uma fresa, canaleta ou interlock complementar a qualquer tipo de 

attachment, que seja intra ou extracoronário, torna-o rígido. Quando uma PPR está em sua 

posição final de assentamento, o attachment semi-rígido permite movimentação limitada entre 

o macho e a fêmea (movimento geralmente rotacional). Neste caso, apenas uma parte das 

forças mastigatórias exercidas sobre os dentes artificiais da PPR é transmitida aos dentes de 

suporte. Quando uma PPR se encontra em uma posição de assentamento final, o attachment 

extracoronário resiliente permite liberdade de movimento entre o macho e a fêmea. Em geral 

estes movimentos são limitados mecanicamente pela altura do rebordo. Neste caso, as forças 

mastigatórias exercidas sobre os dentes artificiais da PPR são transmitidas ao rebordo e não 

aos dentes de suporte. As principais características dos attachments extracoronários de 

travamento são: passividade durante sua inserção e remoção, oferece benefício para os dentes 

pilares evitando torque durante sua manipulação, existem mais de 70 tipos presentes no 

mercado, mesmo tendo um mecanismo complexo. 

De acordo com Marinello (1983), a associação da prótese adesiva à prótese removível 

através de encaixes está indicada quando os dentes pilares estão livres de cáries e 

restaurações, não há bruxismo ou outras parafunções e a relação intra e intermaxilar é 

satisfatória. Como contra-indicações para a reconstrução adesiva estão dentes pilares que 
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apresentam uma oferta subotimizada de esmalte, coroas clínicas curtas, grandes restaurações e 

abrasões, assim como pacientes com relação intermaxilar desfavorável.  

A possibilidade do uso clínico dos diversos tipos de encaixes adesivos depende da 

oferta de espaço vertical e horizontal. A altura do encaixe determina o comprimento da via de 

inserção a retenção do sistema e a capacidade da prótese de resistir ás forças rotatórias. A 

largura do encaixe será limitada pela oferta de espaço vetíbulo-lingual que existe na superfície 

distal dos dentes pilares. A associação da prótese adesiva à prótese removível através de 

encaixes é mais uma alternativa de tratamento que proporciona um trabalho satisfatório para o 

paciente, sob o ponto de vista estético, biológico e econômico (COSME et al. 2005). 

Attachments extracoronários adesivos podem ser indicados em associação com próteses 

parciais removíveis especialmente em dentes anteriores com cíngulos volumosos. Este tipo de 

tratamento apresenta uma série de vantagens como mínima redução dental, margens supra-

gengivais, favorável distribuição de stress e ótima estética. Orsi et al. (2009) reportaram um 

caso clínico de reabilitação oral usando a combinação de attachment extracoronário adesivo 

com barra de Dolder e prótese parcial removível, e concluíram que próteses com attachments 

adesivos extracoronários têm certas vantagens em relação às próteses parciais removíveis 

convencionais com grampos: estética, retenção e eficiência mastigatória. 

 

2.4 Introdução à Fotoelasticidade e sua Aplicação na Odontologia 

 

Muitos materiais monocristalinos transparentes, opticamente isotrópicos ou que 

apresentam as mesmas propriedades físicas em todas as direções quando estão livres de 

tensões, tornam-se opticamente anisotrópicos e exibem características similares a cristais 

quando estão sob tensão. Esta característica persiste enquanto a carga é mantida, mas 

desaparece quando a carga é removida. Esses materiais apresentam, portanto, diferentes 



______________________________________________________________Revisão de Literatura  29 

                                                                                                               

 

índices de refração, comportamento este conhecido como “dupla refração temporária” que 

pode ser medido quantitativa e qualitativamente (HARALDSON, 1980). 

Existem três métodos clássicos para a determinação da distribuição das máximas 

tensões, sem considerar os aspectos intuitivos empíricos e pouco preciosos. Entre eles a 

abordagem matemática do problema, fundamentada pela Teoria da Elasticidade, o tratamento 

numérico do problema, e a análise experimental de tensões e deformações, que contém os 

meios pelos quais as conclusões obtidas por intuição (GOMIDE; MARQUES, 1993). 

A fotoelasticidade é uma técnica experimental de análise de tensões e deformações. 

Por ser uma técnica de campo contínuo que fornece uma imagem geral de distribuição das 

tensões torna-se particularmente útil para peças e estruturas que apresentem geometrias 

complicadas e/ou distribuição complexa de cargas e que justifiquem a aplicação de uma 

análise experimental, já que os métodos analíticos, estritamente matemáticos, tornar-se-iam 

muito trabalhosos ou mesmo inviáveis (MAHLER; PEYTON, 1955; GOMIDE; MARQUES, 

1993). 

O nome fotoelasticidade reflete a natureza deste método experimental: Foto implica 

no uso da luz e de técnicas óticas, enquanto Elasticidade engloba o estudo de tensões e 

deformações nos corpos elásticos (GERTHENSEN; KNESER, 1973). 

 A grande vantagem do método fotoelástico é a visualização conjunta das tensões 

internas nos corpos, que podem ser medidas e fotografadas, enquanto que nos outros métodos 

analíticos são necessários gráficos e esquemas de distribuição de forças construídos a partir de 

dados numéricos; porém a técnica também apresenta algumas limitações próprias, 

principalmente por ser uma técnica indireta, que exige modelos com reprodução acurada do 

original, especialmente quando a determinação quantitativa das tensões é requerida. Outro 

aspecto a considerar é o “maximum” de forças externas aplicadas, que não deve ultrapassar o 

limite de resistência do material fotoelástico (CAMPOS JR, 1983). 
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 Em um estudo de fotoelasticidade plana, modelos similares são construídos e as cargas 

que melhor simulam a realidade são aplicadas sobre estes. Os efeitos óticos resultantes da 

aplicação das cargas são observados em um campo de luz branca polarizada que provoca a 

manifestação dos efeitos óticos, cobrindo a faixa do espectro visual (GOMIDE; MARQUES, 

1993). 

 O modelo fotoelástico é uma massa plástica homogênea diferente do osso humano, 

que é constituído de osso cortical e osso esponjoso. Sendo assim, a magnitude do stress do 

osso real pode ser diferente do modelo fotoelástico, contudo a localização e o padrão geral de 

stress são semelhantes (INAN; KESIN, 1999).  

 Apesar de sua grande utilização a técnica apresenta limitações, especialmente no que 

se refere ao modelo utilizado como corpo-de-prova. O modelo deve apresentar a forma mais 

fiel possível em relação ao tecido original, principalmente para determinação quantitativa das 

tensões. Também deve ser cuidadosamente observado o valor da carga imposto ao modelo a 

fim de evitar o limite de resistência do material, o que poderia provocar alteração nos 

resultados ou propiciar o seu rompimento (OLIVEIRA; GOMES; GOMIDE, 2004). 

 Um dos principais fatores para o sucesso da análise de tensão é a escolha do material 

para confecção dos modelos. 

 Os materiais fotoelásticos utilizados na técnica da reflexão são normalmente resinas 

epóxicas, curadas com aminas ou anidridos, e policarbonatos, além de outros, escolhidos 

tendo em vista suas propriedades, tais como: alta constante óptica, baixo módulo de 

elasticidade, alta resistência óptica e mecânica à tensão de relaxação, resposta óptica a 

deformação linear, alto limite de proporcionalidade relativo à deformação e flexibilidade, fácil 

obtenção, facilidade de usinagem, isotropia, transparência, homogeneidade, ausência de 

manchas ópticas e de tensões residuais, baixo custo e características que possibilitem sua 

utilização em superfícies irregulares. 
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 O índice de refração absoluto de um material pode ser definido como sendo a relação 

entre a velocidade e a propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz em um 

material qualquer. A relação entre as velocidades de propagação da luz entre dois diferentes 

materiais é chamada de índice de refração relativo do meio (2) em relação ao meio (1). Em 

um corpo homogêneo e isotrópico este índice é constante e independente da direção de 

propagação. Certos materiais, principalmente plásticos, comportam-se homogeneamente 

quando isentos de tensões, mas tornam-se heterogêneos quando submetidos a uma tensão 

(BERNARDES, 2004). 

 Oliveira, Gomes e Gomide, em 2004, estudaram o emprego da resina epóxica 

(Bisfenol A e Epoliglicol) catalisada por um benzometanol e isoforobadiamina (Polipox Ind. e 

Com. Ltda) em modelos fotoelásticos. Os autores verificaram que a resina permitiu boa 

leitura, exibindo adequadas propriedades fotoelásticas, sem tensões residuais, possibilitando a 

aplicação de carga e visualização de grande número de franjas, constituindo-se em um 

material com potencial aplicação na Odontologia. 

 Em 1965, Dally e Riley descreveram em seu livro as técnicas fotoelásticas em todos os 

seus aspectos, considerando-as como experimentais de grande potencialidade, além de 

denominarem de polariscópio o instrumento utilizado na técnica citada. Em 1978 os mesmos 

autores descreveram um fotoanalisador ou polariscópio mais simples. O mesmo consistia de 

uma fonte luminosa, um polarizador, um suporte para intercalar a estrutura em ensaio no 

trajeto luminoso e um analisador para identificação das franjas, que puderam ser fotografadas 

para posterior análise. 

 O polariscópio é o instrumento ótico capaz de gerar luz polarizada. Um dos elementos 

óticos usados num polariscópio é o polarizador, que decompõe a luz em duas componentes 

mutuamente perpendiculares, e transmite apenas aquela paralela a um determinado eixo, o 

qual é chamado eixo de polarização. 
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 Brodsky, Caputo e Furstman (1975) definiram o método de análise fotoelástica como 

uma técnica que transforma estresses existentes no interior dos corpos em padrão de luz 

visível, denominadas franjas. Quanto maior o número de franjas visualizadas, maior é a 

concentração de estresses na área. Realizaram um estudo para validação do método 

fotoelástico, demonstrando a compatibilidade existente entre os dados obtidos com achados 

histológicos. Aparelhos ortodônticos foram instalados em dentes de gatos e nos respectivos 

modelos fotoelásticos. Houve correlação positiva entre os padrões de franjas fotoelásticas 

observados nos modelos e os achados encontrados nos espécimes histológicos preparados. 

Onde se visualizavam forças de tração e compressão fotoelástica, encontravam-se, 

respectivamente, evidências de estiramento e compressão das fibras periodontais. Nas áreas 

com altas concentrações de tensões nos modelos, surgiram áreas de hialinização no material 

histológico.  

 Segundo Gomide e Marques (1993), o polariscópio de transmissão é utilizado para 

análise fotoelástica plana e tridimensional. O polariscópio plano é constituído de uma fonte de 

luz plana, duas placas retardadoras de um quarto de onda fazendo um ângulo de 45º com os 

eixos de polarização das placas polarizadoras e uma segunda placa polarizadora de luz 

chamada placa analisadora. Nele a posição padrão é aquela em que os eixos de polarização do 

polarizador e do analisador estão cruzados. Nesta situação, se não houver um modelo sob 

tensão entre o polarizador e o analisador, a intensidade de luz emergindo do polariscópio será 

zero ou “campo escuro”. Ao contrário, se os eixos do polarizador e do analisador estiverem 

paralelos e não houver modelo tensionado entre eles, toda a luz emergirá do polariscópio, ou 

seja, tem-se “campo claro”.  

 Asckar (1977) observou a distribuição fotoelástica de forças no periodonto de dentes 

utilizados como retentores de prótese parciais fixas. De acordo com o autor, raízes longas 



______________________________________________________________Revisão de Literatura  33 

                                                                                                               

 

transmitem menor tensão interna nos padrões fotoelásticos do que raízes curtas; afirmando a 

importância da área superficial da raiz e da proporção coroa/raiz na distribuição dos esforços. 

 Thayer e Caputo (1977) fizeram um estudo fotoelástico com overdentures sobre 

raízes, para verificar dois tipos de retentores para as próteses, âncoras Zest e barra Dolder 

reta. Cocluíram que a barra tipo Dolder dividia a carga oclusal através do arco entre o pilar e a 

estrutura de suporte, produzindo forças direcionadas mais apicalmente, indicando assim 

melhor tolerância em dentes com raízes mais curtas. 

 Caputo e Stardlee (1987) definiram o efeito fotoelástico como sendo a imagem criada 

pela diferença da luz ao atravessar um objeto sólido sujeito a tensões. Relataram que 

poderiam usar esse tipo de efeito para observar a tensão das forças mastigatórias exercidas 

sobre uma restauração. Também estabeleceram a proporcionalidade entre o número de franjas 

e a intensidade das tensões e entre a concentração de tensões e a proximidade entre as franjas. 

 Deines et al. (1993) observaram através da fotoelasticidade a localização e a 

magnitude das forças peri-radiculares (criadas pela aplicação de carga) sobre dois dentes 

naturais com diferenças anatômicas e três desenhos de implantes. Com a incidência de carga 

lateral as forças se localizaram mais na área próxima ao implante com variação conforme a 

localização do carregamento. Tanto para cargas verticais como horizontais, melhor 

distribuição com menos intensidade foi encontrada nos dentes, principalmente naqueles com 

maior número de raízes. Entre os implantes não houve diferença na distribuição, com exceção 

dos modelos com simulação do ligamento periodontal, nos quais observaram menor 

concentração de tensões. 

 Itoh et al. (1998) investigaram a tensão induzida nas estruturas remanescentes usadas 

como suporte das próteses parciais removíveis de extremidade livre bilateral. Para isso 

simularam modelos usando material fotoelástico, nos quais os dentes pilares diretos 

apresentavam vários graus de envolvimento periodontal. Os autores concluíram que sob as 
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mesmas condições de carga, tensões elevadas se desenvolveram no modelo com grande 

defeito ósseo.  

 Kinomoto e Torii (1998) empregaram a análise fotoelástica para verificar a 

distribuição e a magnitude de tensão interna, resultante da contração de polimerização nas 

restaurações de resina composta. De acordo com os autores a distribuição interna das tensões 

pode comprometer a integridade da união da resina com as paredes da cavidade. 

 Kim, Jacobson e Nathanson (1999) analisaram por fotoelasticidade e strain gauges a 

transmissão de tensões ao osso por próteses sobre implantes retidas por cimentação 

provisória, cimentação definitiva e parafusadas. No teste com coroas unitárias, as coroas 

retidas por cimentação provisória transmitiram menos tensões. No teste com próteses parciais 

fixas com dois elementos não houve diferenças entre as situações testadas. Em próteses com 

cantilever sobre dois implantes, próteses retidas por cimentação definitiva e retidas por 

parafuso geraram maior concentração de tensões na região apical dos dois implantes. As 

próteses retidas por cimentação definitiva possuem comportamento semelhante às retidas por 

parafuso na distribuição de tensões. 

 Sadowsky e Caputo (2000) compararam a distribuição de tensões produzidas pelo 

encaixe tipo bola com o encaixe tipo barra em um polariscópio circular. Um modelo de 

mandíbula desdentada moderadamente reabsorvida foi confeccionado em resina PL-2 

(Mesuarements Group Inc., Raleigh, NC, EUA), onde foram instalados quatro implantes 

cilíndricos rosqueados de 3,75 x 10 mm. O encaixe tipo barra foi avaliado com mais três 

variáveis: com tratamento eletrolítico, com espaçador na região posterior da prótese e com 

extensão da barra distal ao último implante. A análise fotoelástica mostrou, independente das 

situações avaliadas, concentração de tensões no implante mais distal (mais próximo à 

aplicação de carga) e com concentrações maiores na superficie distal e próximo ao ápice do 

implante. Na análise do encaixe tipo bola, em relação ao encaixe tipo barra, a distribuição de 
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tensão foi mais simétrica entre a mesial e a distal, com exceção da concentração verificada na 

região da crista distal do implante. 

 Gross e Nissan (2001) estudaram o padrão de distribuição de tensão em torno de 

implantes maxilares em modelo fotoelástico anatômico bidimensional e em um modelo de 

crânio seco humano. No modelo fotoelástico, simularam a colocação de implantes na área 

correspondente ao primeiro molar, com inclinações de 0 e 25º  em relação ao plano sagital, 

que foram carregados simulando intercuspidação. O modelo de crânio seco recebeu uma 

cobertura fotoelástica e um implante cilíndrico foi cimentado na região do primeiro molar. 

Foram aplicadas cargas axiais e não axiais. Ambos os modelos apresentaram a maior 

concentração de tensão localizada na concavidade vestibular. O modelo fotoelástico não 

apresentou tensão nos ápices dos implantes. No modelo de crânio, durante aplicação de carga 

lateral, houve distribuição de carga por toda a extensão da parede vestibular adjacente ao 

implante, com grande concentração na concavidade vestibular. Os autores concluíram que a 

manutenção do suporte ósseo vestibular é vantajosa, favorecendo a resposta fisiológica do 

tecido ósseo. Volume insuficiente pode gerar frenestração ou deiscência, ocasionando 

irritação da mucosa, diminuição de suporte e uma potencial falha dos implantes.   

 Bernardes (2004) analisou qualitativamente e quantitativamente as tensões geradas em 

modelos fotoelásticos e decorrentes de cargas aplicadas em peças simulando implantes com a 

mesma forma externa, diferindo apenas no tipo das junções: hexagonal externa, hexagonal 

interna, cônica interna e um implante sem junção (peça única). Os implantes foram inseridos 

em blocos fotoelásticos e submetidos a dois tipos de cargas compressivas, uma axial (carga I) 

e outra 6,5 mm fora do longo eixo (carga II). Foram analisados diversos pontos de tensão em 

torno de cada implante, quatro por grupo (46 para carga I e 61 para carga II), nos quais se 

determinou a tensão cisalhante máxima. A partir da análise dos pontos pode-se concluir que: 

os tipos de junções não influenciaram no padrão de distribuição ao redor dos implantes sobre 
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carga axial, porém para o carregamento não axial, a junção tipo hexágono interno apresentou 

os melhores resultados, com os menores valores de tensão, e a junção tipo hexágono externo 

os piores, com 12,93% a mais de tensão acumulada que hexágono interno para todo o corpo 

do implante e 17,4% na região da plataforma. 

 Guimarães (2004) comparou, através de análise fotoelástica na região do ápice de 

implantes, dois sistemas de retenção utilizados em próteses muco-suportadas e implanto-

retidas que se encontravam apoiados nas extremidades de três barras, variando a altura do seu 

posicionamento e os pontos de aplicação da carga. Os resultados da distribuição das tensões 

visualizados a partir de matrizes fotoelásticas, possibilitaram verificar que não há diferença 

significativa entre as barras. Entretanto, entre os pontos de aplicação das cargas houve 

diferença significativa, sendo que a energia aumentava na medida em que o ponto de 

aplicação das cargas se distanciava do centro da barra. 

 Markarian (2005) avaliou a transmissão de tensão à região peri-implantar por próteses 

unitárias com revestimentos de diferentes graus de rigidez, utilizando o método da 

fotoelasticidade. Três diferentes tipos de revestimento foram empregados: metálico (alta 

rigidez), resina composta (média rigidez) e com um disco de EVA interposto (baixa rigidez). 

Um teste de carga oclusal estática foi realizado com compressão de 100 N. O autor observou 

através da análise fotoelástica que as tensões concentraram-se na região apical e cervical dos 

implantes, com intensidade e localização similares entre os tipos de prótese, concluindo que 

não é possível amortecer as forças mastigatórias por meio dos materiais oclusais.  

 Markarian et al. (2007) avaliaram, através da fotoelasticidade, as tensões geradas em 

próteses sobre três implantes com diferentes níveis de ajuste vertical. Foram criados dois 

modelos fotoelásticos: 1- com implantes paralelos; 2- com o implante central angulado 30º. 

Com o uso de um polariscópio plano, os modelos foram analisados e fotografados nas 

seguintes situações: apenas com a infraestrutura assentada, após o torque dados aos 
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componentes de acordo com as recomendações do fabricante, e após aplicação de carga 

vertical de 100 N. Os resultados indicaram que nos modelos com implantes paralelos a 

distribuição de tensões foi ao longo dos implantes, já no modelo com implante angulado, 

existiu maior concentração de tensão na região apical dos implantes laterais. A tensão gerada 

após o aperto do parafuso aumenta quando se aplica carga e quando desajuste vertical está 

presente.  

 Menani (2009) para o estudo de diferentes planejamentos de próteses parciais fixas 

cimentadas sobre implantes, confeccionou um modelo fotoelástico simulando espaço 

protético com ausência do segundo pré-molar e primeiro molar, reabilitados da seguinte 

maneira: coroas unidas recobertas por cerâmica; coroas individuais recobertas por cerâmica; 

coroas unidas recobertas por resina e coroas individuais recobertas por resina. Após análise 

dos dados observou que as próteses geraram tensão nos modelos mesmo sem a aplicação de 

carga oclusal. A união das coroas promoveu melhor distribuição das tensões. O elemento 

distal, com ponto de contato efetivo e ajustado, modificou o padrão de distribuição de tensões, 

participando na dissipação de tensões ao modelo fotoelástico.  
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O presente estudo teve como objetivo: 

 

 Verificar e comparar a força de retenção de próteses parciais removíveis de extremidade 

livre com três diferentes tipos de encaixes extracoronários durante a simulação de cinco 

anos de uso; 

 Analisar as tensões desenvolvidas nas diferentes estruturas de suporte e protéticas, de 

próteses parciais removíveis de extremidades livres, com três diferentes tipos de encaixes 

extracoronários, pelo método fotoelástico; 

 antes e após a simulação de cinco anos de uso; 

 em diferentes situações de aplicação de carga. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            

 

               4. MATERIAL E MÉTODOS 
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- Ensaio de simulação de uso 

4.1 Confecção da matriz metálica 

Para realização do ensaio de simulação de uso foi confeccionada uma matriz metálica 

em liga de cobalto-cromo (Wironit, Bego, Alemanha), representando um hemi-arco inferior 

direito parcialmente desdentado com os dentes remanescentes: 43 e 44 (canino e 1o pré-molar 

inferior) e ausência dos dentes 45 e 46 (2o pré-molar e 1o molar inferior). 

Para confecção desta matriz utilizou-se o arco inferior de um manequim odontológico 

da Odontofix (Ribeirão Preto, SP, Brasil), cujos dentes pilares 43 e 44 foram preparados para 

coroas totais (Figura 1A). Em seguida moldou-se o hemi-arco direito para obtenção de um 

modelo em resina acrílica Duralay (Figura 1B). Posteriormente, foi realizada a moldagem 

deste modelo com silicone (Remassil, Dentaurum, Ispringen, Alemanha) e vertida cera de 

escultura (Schuler Dental Ulm, Polidental, Cotia, São Paulo, Brasil) liquefeita para posterior 

obtenção da matriz metálica com liga de Co-Cr (Wironit, Bego, Alemanha) por meio de 

fundição pela técnica de cera perdida, com inclusão do padrão de cera em revestimento 

fosfatado (Crom-o-Cast, Polidental Indústria e Comércio Ltda, Cotia , São Paulo). 

 Na sequência, esta matriz metálica (Figura 2) foi reproduzida para obtenção dos 

modelos em gesso tipo IV (Exadur, Polidental, São Paulo), que foram utilizados para 

enceramento das coroas ferulizadas (Figura 3).  

 

 

 

 

 
 

Figura 1. A) Dentes artificiais, B) Modelo em resina acrílica 

A
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Figura 2. Matriz Metálica 

 
 

 
Figura 3. Enceramento das coroas 

 

4.2 Confecção dos corpos-de-prova 

Depois de obtidos todos os modelos, iniciou-se o enceramento das coroas ferulizadas 

nos dentes 43 e 44 preparados para coroa total. Na sequência, os modelos juntamente com as 

coroas enceradas foram levados ao delineador para confecção dos planos-guia nas faces 

linguais dos elementos suportes e posicionamento dos encaixes totalmente paralelos aos 

planos-guia existentes e à haste vertical da máquina. Foi necessária a confecção de um molde 

em silicone (Zetalabor, Zhermach, Rovigo, Itália) que permitiu a padronização dos planos-

guia e dos apoios durante os enceramentos realizados, visando eliminar problemas de 

diferenças de posicionamento dos encaixes e do mantenedor das coroas em posição. 
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Posteriormente, fundiu-se os corpos de prova em Ni-Cr (Wiron 99, Bego, Alemanha). 

Foi utilizado revestimento (Castorit-Super C, Dentaurum, Ispringen, Alemanha), 

proporcionado estritamente dentro das recomendações do fabricante e espatulado 

mecanicamente a vácuo por 60 segundos em espatulador elétrico (Turbomix, EDG 

Equipamentos e Controles Ltda., São Carlos, Brasil). O revestimento foi cuidadosamente 

pincelado dentro das coroas enceradas, completando-se posteriormente o preenchimento total 

do anel sob vibração, para evitar a formação de bolhas. Os anéis assim preparados ficaram 

sobre a bancada, em temperatura ambiente, até a cristalização do revestimento. Após 40 

minutos foram levados ao forno. Após o processo de fundição e adequado resfriamento do 

revestimento, as coroas foram desincluídas e os condutos de alimentação foram seccionados 

com discos de carburundum. Foram removidos pequenos nódulos e rebarbas com bocas de 

tungstênio em alta rotação sob refrigeração constante. Em seguida, as coroas foram jateadas 

com óxido de alumínio (Polidental Indústria e Comércio Ltda., São Paulo – SP, Brasil) de 

granulação de 100 μm, sob pressão de 80 lib/pol2 (5,62 kgf/cm2). O polimento foi dado com 

uma sequência de brocas de alta rotação e pedras e borrachas de baixa rotação.  

Os encaixes extra-coronários estudados foram: [ASC 52: resiliente, movimento 

vertical/rotacional e retenção friccional ajustável; SR 3: semi-rígido, movimento rotacional e 

retenção friccional/mecânica, Swiss-Ex: rígido, retenção friccional/mecânica (Attachments 

International, Inc.,CA, EUA]. Foram obtidos 18 corpos-de-prova: 18 coroas ferulizadas com 

os encaixes posicionados (Figura 4) e suas respectivas estruturas metálicas de prótese parcial 

removível individualizadas (Figura 5), sendo cada grupo de 6 correspondente a um tipo de 

encaixe. 
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Quadro 01. Grupos de encaixes extracoronários utilizados no estudo. 
 n Marca Modelo 

Grupo I 6 
Attachments International, Inc.-CA, 
EUA 

SR 3: semi-rígido, movimento 
rotacional e retenção 
friccional/mecânica 

Grupo II 6 
Attachments International, Inc.-CA, 
EUA 

Swiss Ex: rígido, retenção 
friccional/mecânica 

Grupo III 6 
Attachments International, Inc.-CA, 
EUA 

ASC 52: resiliente, movimento 
vertical/rotacional e retenção 
friccional ajustável 

 

 
Figura 4. Coroas ferulizadas 

 

 

4.3 Confecção das estruturas metálicas 

Posteriormente, foram feitos alívios em cera na região do rebordo da matriz para que 

fosse duplicada (duplicador ViPi Ltda, Pirassununga, SP, Brasil) e obtidos os modelos em 

revestimento fosfatado (Crom-o-Cast, Polidental, Cotia, São Paulo, Brasil) (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5. Alívios em cera         Figura 6.  Material duplicador 

 

               
Nestes modelos refratários foram enceradas as estruturas de PPR com padrão pré-

fabricado em cera para rede de retenção, com desenho circular (Renfert GmbH – Hilzingerb – 

Germany) (Figura 7). Para que a estrutura da PPR fosse levada à máquina de ensaio, foi 

necessário colocar sobre a rede de retenção um pino-guia plástico com 2,5 cm de 

comprimento (Agulha Pingouin 5- Sapucaia do Sul - RS)  e 5 mm de diâmetro, preso com 

cera para escultura. 

 
Figura 7. Enceramento da estrutura 

metálica e pino-guia 
  

 A fundição foi realizada na máquina Discovery Plasma (EDG Equip. e Controles Ltda, 

Brasil), que utiliza o plasma como meio de transmissão de energia para fundir. 
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 A máquina Discovery Plasma (Figura 8) tem a unidade de fundição formada por duas 

câmaras ligadas entre si. O material (liga/metal) fica posicionado sobre um cadinho de cobre e 

é fundido pelo plasma gerado pela corrente elétrica. Depois de fundido, é injetado no molde 

pelo sistema de vácuo-pressão, onde o molde (anel) é submetido à pressão de 2 kg/cm2 

(1471,12 torr) na parte superior e vácuo na parte inferior. O processo de fundição é totalmente 

automático. 

 
Figura 8. Máquina de fundição Discovery 

Plasma 
 

As estruturas metálicas de cobalto-cromo (Wironit, Bego, Alemanha) foram 

submetidas a polimento eletrolítico no aparelho VRC (R.R. Equipamentos para Prótese 

Dentária Ltda., São Paulo), utilizando a solução eletrolítica Lustrabem (R.R. Equipamentos 

para Prótese Dentária Ltda., São Paulo) na potência 3 do aparelho durante 30 segundos. As 

estruturas metálicas obtidas foram jateadas com óxido de alumínio (Polidental Ind. e Com. 

Ltda), granulação de 100 μm, sob pressão de 80 lib/pol2 (5,62 kgf/cm2) e os lastros de 
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fundição cortados, resultando no comprimento final de 25 mm para os pinos de fixação à 

máquina de ensaios. 

Após a fundição, desinclusão e acabamento das estruturas, as fêmeas foram 

posicionadas e presas às estruturas metálicas por meio de resina acrílica autopolimerizável 

(Jet, Clássico, São Paulo) na máquina de ensaios (Figura 9). A sela foi confeccionada em 

resina acrílica fotopolimerizável (Stern Tek Base Plate Material, Sterngold Restorative 

Systems, Attleboro, EUA) com o conjunto em posição na máquina, para que a haste do 

conjunto estivesse sempre paralela à haste vertical da máquina.  

 

 
Figura 9. Estruturas metálicas 

 

 
Figura 10. Coroas cimentadas e encaixes posicionados sobre a matriz 
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Durante os ensaios, para que as coroas fossem mantidas em posição, as coroas foram 

cimentadas com cimento resinoso (Rely-X U100, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) (Figura 10). 

 

4.4 Ensaios de simulação de uso 

 Os testes foram realizados em um aparelho de testes de simulação de uso desenvolvido 

no Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (Figura 11). 

  

    Figura 11. Máquina de ensaio Figura 12. Conjunto imerso em água deionizada

               
 O aparelho permite a inserção da estrutura metálica no modelo até sua porção terminal 

predeterminada, e sua remoção, simulando a colocação e a remoção de uma prótese parcial 

removível na boca. Para que as condições do ensaio fossem mais fiéis àquelas encontradas em 

boca, os modelos foram imersos em água deionizada (± 37º C) (Figura 12). O teste foi 

realizado a 20 ciclos por minuto, com velocidade constante de 18,9 mm por segundo, num 

total de 7205 ciclos de inserção-remoção, simulando 5 anos de uso. A força necessária para 

cada ciclo de inserção/remoção foi medida nos ciclos de 1, 725, 1450, 2900, 4350, 5800 e 

7205, correspondendo, respectivamente, a 0, 6 meses, 1, 2, 3, 4 e 5 anos de uso de prótese 

parcial removível, utilizando a média de 10 ciclos consecutivos para representar cada 

intervalo.  
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Para avaliar a força de retenção nos três ensaios (SR 3, Swiss-Ex e ASC 52) foi 

utilizado o modelo linear de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) que é utilizado na 

análise de dados onde as respostas de um mesmo corpo-de-prova estão agrupadas e a 

suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada 

(SCHALL, 1991).  Para a utilização deste modelo, é preciso que seus resíduos tenham 

distribuição normal com média zero e variância constante. O ajuste do modelo foi feito 

através do procedimento PROC MIXED do software SAS® 9.1. 

 

- Análise fotoelástica 

 

4.5 Obtenção do modelo mestre para análise fotoelástica 

 Para realização desta pesquisa foi confeccionado um modelo mestre em policarbonato, 

no formato de um bloco retangular (68 x 30 x 15 mm) (Figura 13). O bloco foi preparado para 

contar as réplicas em resina de um canino inferior direito (dente 43) e um pré-molar inferior 

direito (dente 44) (Odontofix, Ribeirão Preto, SP, Brasil), preparados para coroa total, 

exatamente idênticos aos utilizados para confecção da matriz metálica, do ensaio de 

simulação de uso além da área desdentada correspondente à ausência dos elementos dentais 

(45 e 46). 

 
Figura 13. Modelo mestre em policarbonato 
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4.6 Obtenção dos modelos fotoelásticos 

 A verificação das tensões geradas em torno dos dentes pilares e da área desdentada foi 

realizada por meio de análise fotoelástica de transmissão qualitativa e quantitativa, em cinco 

pontos pré-determinados (Figura 25), com três aplicações de carga diferentes (15N): pontual 

na distal dos dentes 45 e 46 e simultânea nos dentes 44 e 46.   

 Para obtenção dos modelos fotoelásticos, foram confeccionados moldes em silicone 

(Silicone Master, Talladium, Curitiba, Brasil) (Figura 14), cujas câmaras de molde 

reproduziram as coroas ferulizadas nas quais eram cimentados os dentes artificiais com 

cimento provisório (Hidro C, Dentsply Brasil, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil). 

 

 
Figura 14. Molde em silicone

 
Figura 15. Vazamento da resina fotoelástica 

 
      
 Para inclusão na resina fotoelástica, as réplicas dos dentes receberam uma cobertura de 

Impregum Soft (3M ESPE, Seefeld, Alemanha) na sua porção radicular, com o intuito de 

simular o ligamento periodontal (RABITZ et al, 2006; SOARES et al, 2006). Duas raízes de 

dentes artificiais, sendo um canino inferior direito e um primeiro pré-molar inferior direito, 

foram imersas em banho de cera para escultura (Schuler Dental Ulm, Polidental, Cotia, São 

Paulo, Brasil) numa espessura aproximada de 300 μm (LINDHE; KARRING, 1989; 

HOHMANN et al, 2007). As raízes com banho de cera foram moldadas com silicone de 

adição (Flexitime, Heraeus Kulzer), e após a presa do material os dentes foram removidos, 
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desta forma, foi criado um molde para obtenção padronizada do ligamento periodontal 

simulado (Figuras 16 e 17). Réplicas dos dentes com ligamento periodontal simulado foram 

encaixados nas coroas que estavam na matriz de silicone previamente à manipulação da 

resina. 

 

                        
Figura 16. Raízes com enceramento Figura 17. Molde e raízes com ligamento simulado

 

Resina fotoelástica do tipo Araldite GY279 e endurecedor Aradur 2963 (Hunstman, 

Everberg, Bélgica), na proporção de 40 ml para cada 19,20 ml, respectivamente foram 

cuidadosamente manipuladas evitando-se incorporação de bolhas; a mistura foi levada em 

seguida ao interior de uma câmara de vácuo durante 15 minutos para eliminação de pequenas 

bolhas resultantes da reação inicial entre os componentes da resina (Figura 18). Procedeu-se, 

então, ao preenchimento da câmara do molde de silicone. Foi aguardada a completa 

polimerização da resina, em temperatura ambiente, em local fechado, durante 72 horas.  
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Figura 18. Resina na câmara de vácuo e vazada cuidadosamente 

 
 

  

Foram obtidos 2 modelos fotoelásticos, sendo um para análise fotoelástica dos 

encaixes novos e um para a análise dos encaixes após terem sido submetidos ao ensaio de 

simulação de cinco anos de uso (Figura 19). 

 
Figura 19. Modelo fotoelástico 

 

4.7 Análise Fotoelástica 

 Os modelos fotoelásticos obtidos foram levados ao polariscópio (PS-100 Polarimeter 

Systems/Strainoptics, Inc., North Wales, EUA) (Figura 20) para realização das análises. 

 Registros fotográficos de cada situação de interesse para análise foram realizadas com 

auxílio de uma câmera digital (EOS Rebel, Canon, Tóquio, Japão) acoplada ao polariscópio. 
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Um dispositivo para aplicação de cargas foi desenvolvido na Oficina Mecânica do 

Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, composto por uma célula de 

carga de 50kgf (Kratos, São Paulo, Brasil) e um leitor de carga (IKE-01, Kratos) e diferentes 

modelos de pontas para aplicação de carga, acoplados ao polariscópio para viabilizar os 

ensaios. 

 
 
Figura 20. Polariscópio para análise qualitativa 

 

- Análise qualitativa 

 Para análise qualitativa o polariscópio foi ajustado no modo de polarização circular. 

Foi observado o padrão de distribuição de franjas isocromáticas em torno dos implantes sob 

as diferentes condições de aplicação de carga, sendo que quanto maior o número de franjas, 

maior a intensidade de tensão, e quanto mais próximas, maior a concentração (Figura 21). 
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Figura 21. Ordem de franjas 

 
 

 Os modelos fotoelásticos obtidos foram levados ao polariscópio para certificação da 

ausência de franjas prévias à aplicação da carga (Figura 22). A presença de franjas indica que 

há tensões residuais no modelo, portanto, entre cada leitura os modelos foram colocados em 

estufa a 50º C por 10 minutos, para eliminação destas tensões, evitando interferências nos 

resultados que pudessem comprometer a confiabilidade do método. Após a eliminação das 

tensões aguardou-se 10 minutos em temperatura de aproximadamente 22º C para o 

resfriamento do modelo antes da reaplicação de carga. 

 
Figura 22. Modelo sem tensão 

 

 Um exemplar de cada tipo de encaixe, antes e após a simulação de uso, foi cimentado 

às coroas no modelo fotoelástico com cimento provisório (Hidro C, Dentsply Brasil, 

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil) e as respectivas estruturas metálicas de prótese parcial 
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removível foram reembasadas com resina acrílica fotopolimerizável (Stern Tek Base Plate 

Material, Sterngold Restorative Systems, Attleboro, EUA). Posteriormente os dentes 

artificiais 45 e 46 foram montados nas selas correspondentes. 

 Dois modelos de pontas de aplicação foram utilizados para três diferentes condições 

de carregamento com carga de 15 N: 1-Puntiforme na fossa distal do dente 45; 2- Puntiforme 

na fossa distal do dente 46; 3- Puntiforme simultânea obtida por uma ponta dupla nos dentes 

44 e 46 (Figura 23). 

 

  
Figura 23.  Pontas para aplicação de carga 

 

 Após cada aplicação de carga o modelo fotoelástico foi novamente checado no 

polariscópio quanto à ausência total de franjas, e submetido ao relaxamento térmico das 

tensões como descrito anteriormente. 

 Aplicado o carregamento proposto foi feita a captura da imagem para posterior 

análise. 

 

- Análise quantitativa 

 Para a análise quantitativa o polariscópio foi ajustado para o modo de polarização 

plana, e foi acoplada ao conjunto uma lente de aumento de 10X (Nikon, Tóquio, Japão) 

(Figura 24). 
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Figura 24.  Polariscópio para análise quantitativa e lupa com filtro 

monocromático 
 
 

 Foram analisados três pontos ao redor dos dentes pilares e dois pontos na região 

desdentada (rebordo residual). Para a reprodução exata do local dos pontos em cada modelo, 

os mesmo foram marcados no modelo mestre e transferidos por uma folha de acetato. Após a 

marcação, foram realizadas perfurações nestes pontos para que pudessem ser transferidos para 

os modelos fotoelásticos. 

 

 
Figura 25.  Pontos de eleição 

 

 Os valores de ordem de franja (n) foram calculados em cada ponto por meio da leitura 

das ordens de franjas visualizadas no modelo fotoelástico, empregando o método de 

Senarmont (NAGIB, 1999; MONTAROU; GAYLORD, 2004). 
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 Para aplicar o método de Senarmont, foi acoplada ao polariscópio uma lupa com 

aumento de 10X, a qual possui um filtro monocromático que permite visualizar apenas as 

cores preta e amarela. A cor preta representa as franjas isoclínicas, e a cor amarela a região 

intermediária entre as franjas. O modelo fotoelástico foi posicionado entre os filtros 

polarizadores. O filtro analisador foi alinhado ao segundo filtro polarizador. Identificou-se o 

ponto a ser lido e entre quais ordens de franja ele se encontrava. Girou-se o suporte com o 

modelo, no sentido horário, até que uma franja isoclínica ficasse posicionada sobre o ponto a 

ser analisado, tornando-o totalmente escuro. 

 A partir desta posição, referida em graus na escala do suporte, o modelo foi girado em 

mais 45º no sentido horário, e nesta posição o ponto tornou-se totalmente claro. O disco do 

analisador, representativo das frações de ordens de franja (0,0 a 1,0 n), foi então girado no 

sentido até que uma franja isoclínica passasse novamente pelo ponto, tornando-o novamente 

escuro. Ao girar o analisador observou-se qual franja foi aproximada ao ponto para escurecê-

lo. Como o ponto está localizado entre duas ordens de franja, se a franja que se aproxima é a 

de maior ordem, o valor da fração medido na escala do analisador deve ser subtraído do valor 

desta franja. Ao contrário, se a que se aproxima é a de menor valor, o valor de fração medido 

na escala do analisador deve ser somado a esta menor franja. Este método permitiu localizar a 

exata ordem de franja para os pontos analisados (Figura 26). 

 
Figura 26. Analisador do polariscópio 
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 A constante ótica do material foi determinada através do teste de compressão 

diametral conforme descrito por Bernardes (2004). Este teste foi realizado para cada 

manipulação de resina fotoelástica. 

 
 
Figura 27. Teste de compressão diametral 

 
 
 

 Conhecendo a espessura (b) dos modelos fotoelásticos (em milímetros), a constante 

ótica (K) da resina fotoelástica empregada no estudo (em Brewsters), os valores de ordem de 

franja dos pontos estudados (n) e o comprimento de ondas (λ) para materiais plásticos (570 

nm), foi aplicada a equação da Lei óptica das tensões, obtendo-se assim os valores das tensões 

principais (σ) em MPa para cada ponto: 

σ = n . λ / b . K 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              

                          

                         5. RESULTADOS 
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5.1 Ensaio de simulação de uso  

Foram observados os valores de força de retenção (N) para os tempos: basal, 6 meses, 

1, 2, 3, 4 e 5 anos. Para avaliar a força de retenção nos ensaios com os três encaixes (SR 3, 

Swiss-Ex e ASC 52) foi utilizado o modelo linear de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) 

que é utilizado na análise de dados onde as respostas de um mesmo corpo-de-prova estão 

agrupadas e a suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é 

adequada (SCHALL, 1991). Para a utilização deste modelo, é preciso que seus resíduos 

tenham distribuição normal com média zero e variância constante. O ajuste do modelo foi 

feito através do procedimento PROC MIXED do software SAS® 9.1 (SAS Institute Inc., 

2003). 

O gráfico (Figura 28) foi feito através do software R versão 2.6.2. 

 

Tabela 01. Força de retenção (N) avaliada nos ensaios de simulação de uso dos encaixes. 

Encaixes Tempo N. Obs. Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

ASC 52 

basal 6 8,00 1,45 6,22 8,04 10,20
6meses 6 8,87 0,79 7,80 8,98 9,75 
1anos 6 8,01 1,09 6,64 7,85 9,95 
2anos 6 8,26 1,14 6,79 8,15 10,24 
3anos 6 8,02 1,06 6,32 8,03 9,20 
4anos 6 8,17 0,88 6,95 8,26 9,43 
5anos 6 7,73 1,48 5,65 7,98 9,37 

SR 3 

basal 6 5,87 2,19 3,13 5,16 9,09
6meses 6 4,99 1,00 3,82 4,91 6,56
1anos 6 4,56 0,58 4,05 4,27 5,38
2anos 6 3,76 1,57 1,46 3,87 5,84
3anos 6 3,36 1,59 1,18 3,36 5,54
4anos 6 2,29 0,69 1,16 2,42 3,29
5anos 6 2,08 0,97 0,97 2,10 3,47

Swiss-Ex 

basal 6 2,36 0,95 1,58 1,94 4,15
6meses 6 2,14 1,02 0,75 2,34 3,24
1anos 6 2,01 0,84 0,85 2,27 2,86
2anos 6 1,99 0,84 0,85 2,24 3,09
3anos 6 2,05 0,87 0,68 2,37 2,93
4anos 6 1,89 0,85 0,66 2,14 2,96
5anos 6 1,91 0,83 0,63 2,06 2,94
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Figura 28.  Gráfico da força de retenção ao longo dos anos simulados 

 

 

Em relação à força de retenção, houve diferença estatística significante (p=0,000) 

entre os grupos: ASC 52 (8,15±1,12N); SR 3 (3,84±1,80N) e Swiss-Ex (2,05±0,83N). 

Avaliando os tempos não houve diferença estatística significante entre os grupos ASC 52 e 

Swiss-Ex. Para o SR 3 a força de retenção diminuiu ao longo dos tempos, com diferença 

significante. O ASC 52 foi o encaixe que proporcionou maior estabilidade na prótese e 

manteve sua capacidade retentiva durante os 5 anos simulados.  
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Tabela 02. Comparação entre os encaixes. 

Encaixes Estimativa da diferença entre as 
médias P-valor 

IC 
LI LS 

(ASC 52-SR 3) 4,3067 <0,001 3,8396 4,7737 
(ASC 52-Swiss-Ex) 6,0993 <0,001 5,6323 6,5663 

(SR 3-Swiss-Ex) 1,7926 <0,001 1,3256 2,2596 

 
 
 
Tabela 03. Comparação entre os tempos de ensaio do encaixe SR 3. 

Tempo-Encaixes Estimativa da diferença entre as 
médias 

P-valor LI LS 

(basal-6M)SR 3 0,8850 0,1584 -0,3506 2,1206 

(basal-1A)SR 3 1,3133 0,0375 0,0777 2,5490 

(basal-2A)SR 3 2,1117 0,0010 0,8760 3,3473 

(basal-3A)SR 3 2,5117 0,0001 1,2760 3,7473 

(basal-4A)SR 3 3,5767 <,0001 2,3410 4,8123 

(basal-5A)SR 3 3,7933 <,0001 2,5577 5,0290 

(6M-1A)SR 3 0,4283 0,4932 -0,8073 1,6640 

(6M-2A)SR 3 1,2267 0,0517 -0,0090 2,4623 

(6M-3A)SR 3 1,6267 0,0104 0,3910 2,8623 

(6M-4A)SR 3 2,6917 <,0001 1,4560 3,9273 

(6M-5A)SR 3 2,9083 <,0001 1,6727 4,1440 

(1A-2A)SR 3 0,7983 0,2029 -0,4373 2,0340 

(1A-3A)SR 3 1,1983 0,0572 -0,0373 2,4340 

(1A-4A)SR 3 2,2633 0,0004 1,0277 3,4990 

(1A-5A)SR 3 2,4800 0,0001 1,2444 3,7156 

(2A-3A)SR 3 0,4000 0,5222 -0,8356 1,6356 

(2A-4A)SR 3 1,4650 0,0206 0,2294 2,7006 

(2A-5A)SR 3 1,6817 0,0081 0,4460 2,9173 

(3A-4A)SR 3 1,0650 0,0904 -0,1706 2,3006 

(3A-5A)SR 3 1,2817 0,0422 0,0460 2,5173 

(4A-5A)SR 3 0,2167 0,7287 -1,0190 1,4523 

 

 

5.2 Análise Fotoelástica qualitativa e quantitativa 

Antes de qualquer análise, após cimentação das coroas com cimento de hidróxido de 

cálcio provisório (Hidro C, Dentsply), reembasamento das selas (Stern Tek Base Plate 

Material, Sterngold Restorative Systems, Attleboro, EUA) e montagem dos dentes artificiais, 

o modelo fotoelástico foi certificado de encontrar-se livre de tensões residuais. As figuras 29 e 

30 apresentam os dois modelos fotoelásticos utilizados antes da aplicação de carga. 
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Figura 29. Modelo com os encaixes ciclados livre de tensão: A) SR 3, B) Swiss-Ex, C) ASC 52 

Figura 30. Modelo com os encaixes novos livre de tensão: A) SR 3, B) Swiss-Ex, C) ASC 52 
 

Os dados obtidos nos ensaios qualitativos e quantitativos são apresentados e 

analisados a seguir para os dois modelos fotoelásticos (com encaixes novos e ciclados), após 

aplicação de carga (15N) em três posições diferentes: distal do dente 45, distal do dente 46 e 

em dois pontos simultâneos (dentes 44 e 46). A figura a seguir ilustra as tensões geradas pelo 

encaixe SR 3 novo (semi-rígido) nas três situações de aplicação de carga. 
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Figura 31. Tensões geradas pelo encaixe SR 3 novo após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), distal do 

dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C). 
 

 
A tabela 04 apresenta as ordens de franja (N) e os valores quantificados (MPa) da 

tensão gerada no modelo fotoelástico pelo encaixe SR 3 novo, medidos nos pontos 

predeterminados para quantificação. 

 
Tabela 04. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de carga. 
 

Encaixe SR 3 novo 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 0,79 8,62 0,45 4,91 1,37 14,95 

2 0,80 8,73 0,17 1,86 1,81 19,75 

3 1,12 12,22 0 0,00 0,68 7,42 

4 1,35 14,73 0,79 8,62 0,72 7,86 

5 1,4 15,28 1,73 18,88 1,49 16,26 
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De acordo com as figuras e a tabela acima, observou-se que com a aplicação de carga 

pontual na distal do dente 45, pouca tensão foi gerada nos dentes pilares e no rebordo a tensão 

foi aumentando em direção distal (12,22 MPa, 14,73 MPa e 15,28 MPa, respectivamente nos 

pontos 3, 4 e 5 localizados na área desdentada). Quando a aplicação de carga foi pontual na 

distal do primeiro molar, não houve tensão nos dentes pilares, porém grande quantidade no 

último ponto do rebordo (18,88 MPa). Para a situação de carga simultânea em dois pontos, a 

tensão foi melhor distribuída entre os dentes pilares e o rebordo.  

 

A figura a seguir ilustra as tensões geradas pelo encaixe Swiss-Ex (rígido) novo nas 

três situações de aplicação de carga. 

 
Figura 32. Tensões geradas pelo encaixe Swiss-Ex novo após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), distal 

do dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C) 
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A tabela 05 apresenta as ordens de franja (N) e os valores quantificados (MPa) da 

tensão gerada no modelo fotoelástico pelo encaixe Swiss-Ex novo, medidos nos pontos 

predeterminados para quantificação. 

 

 
Tabela 05. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de carga 
 

Encaixe Swiss-Ex novo 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 0,47 5,13 0,09 0,98 0,54 5,89 

2 1,41 15,39 0,41 4,47 1,27 13,86 

3 0,63 6,87 0,49 5,35 0,29 3,16 

4 2,27 24,77 1,37 14,95 0,76 8,29 

5 1,12 12,22 1,17 12,77 0,94 10,26 

 
 
 Durante aplicação de carga pontual na distal do segundo pré-molar, notou-se 

quantidade de tensão relativamente pequena nos dentes pilares e concentração de tensão 

maior no ponto 4 localizado no rebordo (24,77 MPa). Com a aplicação de carga na distal do 

1º molar, não foi observada tensão nos dentes pilares. Existiu grande concentração de tensão 

no dente pilar (44) quando a carga foi localizada simultaneamente em dois pontos. 

A seguir estão apresentadas as tensões encontradas na análise fotoelástica qualitativa 

do encaixe ASC 52 (resiliente) novo nas três situações de aplicação de carga (15N).  
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Figura 33. Tensões geradas pelo encaixe ASC 52 novo após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), distal 

do dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C) 
 

 

Tabela 06. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de carga 
nas três regiões, no encaixe ASC 52 novo. 

 
Encaixe ASC 52 novo 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 0,67 7,31 0,17 1,86 0,85 9,28 

2 1,46 15,93 0,46 5,02 1,42 15,50 

3 0,64 6,98 0,46 5,02 0,20 2,18 

4 1,91 20,84 1,43 15,60 1,09 11,89 

5 1,5 16,37 2,10 22,92 1,3 14,19 
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Durante aplicação de carga pontual sobre a região distal do segundo pré-molar, 

observou-se tensão tanto nos dentes pilares quanto no rebordo residual, bem distribuídas ao 

longo dos pontos. A visualização das franjas fotoelásticas na condição de aplicação de carga 

pontual sobre o dente 46, indica ausência de tensão no ápice dos dentes pilares e maior 

concentração de tensão no ponto de número de 5 (22,92 MPa) localizado mais distalmente no 

rebordo residual. Para a situação de aplicação de carga simultânea, a análise dos pontos 

mostrou concentração de tensão maior nos pontos 2 e 5, com valores de 15,50 MPa e 14,19 

MPa, respectivamente. 

 
 
 
- Comparação entre os encaixes para cada situação de aplicação de carga 
 
- Carga pontual no 2º pré-molar 
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Figura 34. Gráfico da aplicação de carga pontual no 2˚Pré-molar dos encaixes novos 
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Figura 35. Modelo fotoelástico com os encaixes novos e aplicação de carga pontual na distal do dente 45 (A: SR 

3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 
 
 
 

 De acordo com o gráfico e as figuras acima, pode-se comparar as tensões geradas nos 

cinco pontos selecionados (1 e 2 no ápice dos dentes pilares, 3, 4 e 5 ao longo do rebordo) 

com aplicação de carga pontual sobre a região distal do segundo pré-molar, entre os três tipos 

de encaixes. A análise dos pontos mostrou que os três tipos de encaixes para esta situação de 

aplicação de carga, geraram tensão no ápice dos dentes pilares. O SR 3 distribuiu melhor a 

tensão entre os dois dentes pilares (8,62 e 8,73 MPa, pontos 1 e 2, respectivamente). Os 

encaixes Swiss-Ex e ASC 52 apresentaram maior concentração de tensão nos pontos 2 e 4. 
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- Carga pontual no 1º molar 
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Figura 36. Gráfico da aplicação de carga pontual no 1˚Molar dos encaixes novos 

 
 

  
Figura 37. Modelo fotoelástico com os encaixes novos e aplicação de carga pontual na distal do dente 46 (A: 

SR 3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 
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Para aplicação de carga (15N) sobre a região distal do dente 46, observou-se através 

do gráfico e da visualização das franjas fotoelásticas que os encaixes SR 3 (18,88 MPa) e 

ASC 52 (22,92 MPa) geraram grande tensão no ponto mais distal do rebordo residual. 

 
- Carga simultânea no 1º pré-molar e no 1º molar 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0 1 2 3 4 5 6

Pontos

T
en

sã
o
 (
M
P
a)

S R  3

S WIS S  E X

AS C  52

 
Figura 38. Gráfico da aplicação de carga simultânea em dois pontos dos encaixes novos 

 

 
Figura 39.  Modelo fotoelástico com os encaixes novos e aplicação de carga pontual simultânea em dois pontos 

(A: SR 3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 
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Durante aplicação de carga pontual simultânea sobre os dentes 44 e 46, notou-se um 

padrão de distribuição de tensões semelhantes entre os três tipos de encaixes estudados. 

Existiu concentração de tensão principalmente nos ápices dos dentes pilares 43 e 44 (pontos 1 

e 2) do SR 3 e também para os todos os encaixes no ponto 5, o mais distal do rebordo 

residual. 

 

 

- Tensões com os encaixes após teste de simulação de uso  

 

A figura 40 ilustra as tensões geradas pelo encaixe SR 3 ciclado nas três situações de 

aplicação de carga. 

 

 
Figura 40 . Tensões geradas pelo encaixe SR 3 ciclado após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), distal 

do dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C) 
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A tabela 07 apresenta as ordens de franja (N) e os valores quantificados (MPa) da 

tensão gerada no modelo fotoelástico pelo encaixe SR 3 após ensaio de simulação de 5 anos 

de uso, medidos nos pontos predeterminados para quantificação. 

 
Tabela 07. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de 

carga nas três regiões, no encaixe SR 3 ciclado. 
 

Encaixe SR 3 ciclado 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 0,32 3,49 0,00 0,00 0,97 11,24 

2 0,66 7,20 0,45 4,91 1,62 17,68 

3 0,75 8,18 0,05 0,55 0,73 13,86 

4 1,13 12,33 1,47 16,04 0,00 0,00 

5 2,70 29,46 2,21 30,44 1,71 14,08 

 

Quando a aplicação de carga foi pontual sobre a região distal do dente 45, notou-se 

tensão relativamente baixa nos dentes pilares, crescente em relação aos pontos do rebordo 

residual, com muita concentração localizada no ponto 5 (29,46 MPa). Na segunda condição 

de aplicação de carga, a tensão foi praticamente nula nos três primeiros pontos e muito grande 

também no ponto 5 (30,44 MPa). Com a aplicação de carga em dois pontos simultâneos, 

gerou maior tensão nos dentes pilares. 

A seguir estão apresentadas as tensões encontradas na análise fotoelástica qualitativa 

do encaixe Swiss-Ex ciclado nas três situações de aplicação de carga (15N).  
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Figura 41. Tensões geradas pelo encaixe Swiss-Ex ciclado após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), 
distal do dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C). 

 
 
Tabela 08. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de 

carga nas três regiões, no encaixe Swiss-Ex ciclado. 
 

Encaixe Swiss-Ex ciclado 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 0,60 6,55 0 0,00 0,48 5,24 

2 1,00 10,91 0 0,00 1,77 13,42 

3 0,41 4,47 0 0,00 0,31 3,38 

4 1,68 14,40 2 21,82 1,00 10,91 

5 1,00 10,91 2,81 23,90 1,81 12,99 
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 De acordo com as figuras e tabela acima, pode-se observar que durante as aplicações 

de carga pontual no dente 45 e simultânea em dois pontos, a tensão gerada foi relativamente 

moderada e distribuída entre os cinco pontos selecionados. Para a aplicação de carga sobre a 

distal do primeiro molar, a tensão gerada foi alta nos dois últimos pontos distais localizados 

no rebordo (21,82 MPa e 23,90 MPa) e nula nos dentes pilares. 

 

A figura 42 ilustra as tensões geradas pelo encaixe ASC 52 ciclado nas três situações 

de aplicação de carga. 

 

Figura 42. Tensões geradas pelo encaixe ASC 52 ciclado após aplicação de carga na distal do dente 45 (A), 
distal do dente 46 (B) e em dois pontos simultâneos (C). 

 
 

A tabela 09 apresenta as ordens de franja (N) e os valores quantificados (MPa) da 

tensão gerada no modelo fotoelástico pelo encaixe ASC 52 após ensaio de simulação de 5 

anos de uso, medidos nos pontos predeterminados para quantificação. 
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Tabela 09. Ordens de franja (N) e valores de tensão (MPa) observados após aplicação de 
carga nas três regiões, no encaixe ASC 52 ciclado. 

 
Encaixe ASC 52 ciclado 

Pontos de 
Leitura 

D 2 Pré D 1 molar 2 pontas 
Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

Ordem de 
franja (N) 

Tensão 
(MPa) 

1 1,00 10,91 0 0,00 1,89 13,20 

2 1,58 17,24 0 0,00 1,36 14,84 

3 0,4 6,55 0 0,00 1,00 10,91 

4 2,00 21,82 2 21,82 0 0,00 

5 1,00 10,91 3 32,74 1,4 17,46 

 
 
 A visualização das franjas fotoelásticas durante a aplicação de carga pontual no dente 

46, indica grande tensão gerada por este encaixe no rebordo residual, e a análise dos pontos 

mostrou quantitativamente a maior concentração de tensão no ponto 5 (32,74 MPa). 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0 1 2 3 4 5 6

P ontos

T
en

sã
o
 (
M
P
a)

S R  3

S WIS S  E X

AS C  52

 
Figura 43. Gráfico da aplicação de carga pontual no 2˚ Pré-molar dos encaixes ciclados 
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Figura 44. Modelo fotoelástico com os encaixes ciclados e aplicação de carga pontual na distal do dente 45    
(A: SR 3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 

 

 

Comparando os três tipos de encaixes quando a aplicação de carga foi pontual sobre a 

região distal do segundo pré-molar, pode-se observar que a tensão gerada nos pontos 

localizados nos ápices dos dentes pilares do ASC 52 foi maior que dos outros dois tipos de 

encaixes, porém a tensão gerada no ponto mais distal do rebordo (5) pelo encaixe SR 3 foi 

muito maior ( 29,46 MPa). 
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Figura 45. Gráfico da aplicação de carga pontual no 1˚Molar dos encaixes ciclados 

 
 
 

 

Figura 46. Modelo fotoelástico com os encaixes ciclados e aplicação de carga pontual na distal do dente 46    
(A: SR 3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 

 

De acordo com as figuras e o gráfico acima, observou-se que os três tipos de encaixes 

para esta situação de aplicação de carga não geraram tensão nos três primeiros pontos 
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selecionados, contudo os pontos 4 e 5 localizados no rebordo residual foram bastante 

tensionados (SR 3= 16,04 e 30,44 MPa, Swiss-Ex= 21,82 e 23,90 MPa, ASC 52= 21,82 e 

32,74 MPa). 
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Figura 47.  Gráfico da aplicação de carga simultânea em dois pontos dos encaixes ciclados 

 

 

Figura 48. Modelo fotoelástico com os encaixes ciclados e aplicação de carga pontual em dois pontos 
simutâneos (A: SR 3, B: Swiss-Ex, C: ASC 52) 
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Com a aplicação de carga pontual sobre dois pontos simultâneos (dentes 44 e 46), a 

quantidade de tensão gerada foi relativamente moderada e bem distribuída ao longo dos 

pontos localizados nos dentes pilares e no rebordo residual para os três tipos de encaixes.  

 
5.3 Comparação entre os encaixes novos e ciclados nas diferentes aplicações de carga 
 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0 1 2 3 4 5 6

P ontos

T
en

sã
o
 (
M
P
a)

NOVOS

C IC LADO

 
Figura 49.  Gráfico de comparação entre os encaixes SR 3 novo e ciclado com aplicação de carga                    

pontual no 2˚ Pré-molar  

 
Figura 50. Tensões verificadas com o encaixe SR 3:  A: Encaixe novo, B: Encaixe após simulação de uso 

  
  

De acordo com o gráfico e as figuras acima, pode-se observar que a quantidade de 

tensões geradas nos quatro primeiros pontos selecionados foram próximas, apenas no ponto 

mais distal do rebordo que a quantidade de tensão gerada pelo encaixe ciclado foi 

significativamente maior.  
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Figura 51.  Gráfico de comparação entre os encaixes SR 3 novo e ciclado com 

aplicação de carga  pontual no 1˚ Molar 
 

 
 

 
Figura 52.  A: Encaixe SR 3 novo, B: Encaixe SR 3 ciclado 

 
 
 
 

 As tensões geradas pelos dois encaixes foram maiores nos pontos distais 4 e 5 , sendo 

que o encaixe ciclado gerou mais tensão em todos os pontos com exceção apenas do primeiro 

ponto.  
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Figura 53.  Gráfico de comparação entre os encaixes SR 3 novo e ciclado com 

aplicação de carga simultânea em dois pontos 
 

 

 
Figura 54. A: Encaixe SR 3 novo, B: Encaixe SR 3 ciclado 

 
 

Nesta situação de aplicação de carga, a tensão gerada em todos os pontos do encaixe 

novo foi maior do que o encaixe ciclado com exceção apenas do ponto 3. 
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Figura 55.  Gráfico de comparação entre os encaixes Swiss-Ex  novo e ciclado com 

aplicação de carga pontual no 2˚ Pré-molar 
 

 

Figura 56. A: Encaixe Swiss-Ex  novo, B: Encaixe Swiss-Ex ciclado. 
 
 
 

 De acordo com o gráfico e as figuras acima pode-se observar que as tensões geradas 

pelos encaixes novos foram maiores do que pelos encaixes ciclados.  
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Figura 57.  Gráfico de comparação entre os encaixes  Swiss-Ex novo e ciclado com 

aplicação de carga pontual no 1˚ Molar 
 
 

 
Figura 58. A: Encaixe Swiss-Ex  novo, B: Encaixe Swiss-Ex ciclado 

 
 

 Para esta situação de aplicação de carga, pode-se observar que a tensão transmitida 

apenas nos pontos 4 e 5 dos encaixes ciclados foi maior. 
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Figura 59.  Gráfico de comparação entre os encaixes Swiss-Ex novo e ciclado com 

aplicação de carga simultânea em dois pontos 
 

 

 
Figura 60.  A: Encaixe Swiss-Ex  novo, B: Encaixe Swiss-Ex ciclado 

 
 

De acordo com o gráfico e figuras acima pode-se observar que as tensões geradas 

pelos encaixes novos e ciclados foram muito próximas nos cinco ponto selecionados.  
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Figura 61.  Gráfico de comparação entre os encaixes ASC 52  novo e ciclado com 

aplicação de carga  pontual no 2˚ Pré-molar 
 

 
 

 
Figura 62. A: Encaixe ASC 52 novo, B: Encaixe ASC 52 ciclado 

 
  
 
 Para aplicação de carga pontual na distal do dente 45, os valores de tensões geradas 

pelos encaixes novos e ciclados foram próximos nos pontos 2, 3 e 4. No ponto 1, o encaixe 

ciclado gerou mais tensão, porém no ponto 5 o encaixe novo gerou mais tensão que o encaixe 

ciclado.  
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Figura 63.  Gráfico de comparação entre os encaixes ASC 52 novo e ciclado com 

aplicação de carga  pontual no 1˚ Molar 
 

 

 
Figura 64. A: Encaixe ASC 52 novo, B: Encaixe ASC 52 ciclado 

 
 
 
 

 De acordo com o gráfico e figuras acima, pode-se observar que a quantidade de tensão 

gerada pelo encaixe novo nos pontos 1, 2 e 3 foi maior, porém nos pontos 4 e 5 localizados no 

rebordo a tensão gerada pelo encaixe ciclado foi maior. 
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Figura 65.  Gráfico de comparação entre os encaixes ASC 52 novo e ciclado com 

aplicação de carga simultânea em dois pontos 
 

 
 

 
Figura 66. A: Encaixe ASC 52 novo, B: Encaixe ASC 52 ciclado 

 
  

De acordo com o gráfico e figuras acima, pode-se observar que o encaixe ciclado 

gerou mais tensão do que o encaixe novo em todos os ponto selecionados, com exceção 

apenas no ponto 4. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

6. DISCUSSÃO 
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Próteses parciais removíveis dento-muco-suportadas são dispositivos de grande 

complexidade apesar de avanços tecnológicos recentes e ainda constituem grande desafio para 

os profissionais que as confeccionam. As principais dificuldades são as diferenças de 

comportamento existentes entre as estruturas de suporte quando submetidas às forças oclusais 

(Applegate; Nissle, 1951; McCraken, 1953). O dente pilar apresenta movimentação limitada 

em torno de 0,1 mm e a mucosa, cuja compressibilidade varia de 0,4 a 4 mm, tem resiliência 

média de 1,3 mm (Ben Ur; Helft; Serebro, 1983). Este duplo sistema de suporte das próteses 

parciais removíveis de extremidade livre causa a ocorrência de estresse inadequado ao redor 

dos dentes pilares e aumenta a possibilidade de reabsorção óssea. Este fenômeno usualmente 

inicia-se sob a sela e progride para os dentes pilares. Vários métodos para reduzir ou distribuir 

melhor o estresse gerado entre o dente pilar e o rebordo residual têm sido reportados, como 

reduzir o número de dentes artificiais, usar selas mais longas, reduzir a face oclusal dos dentes 

artificiais, equilibrar a oclusão e variar o desenho dos retentores, entretanto, não há solução 

para o problema (Kratochvil; Caputo, 1974; Itoh; Caputo; Wyhe, 1998).  

Uma prótese dental quando planejada tem como objetivo manter o equilíbrio entre 

saúde e função do sistema estomatognático, preservar suas estruturas, proporcionar estética e 

conforto ao paciente durante o uso. Portanto, sabendo-se da repercussão que pode causar nos 

dentes suporte, diagnóstico e planejamento devem ser corretos, evitando o estabelecimento de 

patologias mais severas no sistema suporte.  

O uso de encaixes em próteses parciais removíveis de extremidades livres se justifica 

pela melhora da estética e satisfação do paciente. Assim o presente estudo avaliou três 

diferentes tipos de encaixes extracoronários: ASC 52: resiliente, movimento 

vertical/rotacional e retenção friccional ajustável; SR 3: semi-rígido, movimento rotacional e 

retenção friccional/mecânica, Swiss-Ex: rígido, retenção friccional/mecânica e as tensões 
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desenvolvidas nas estruturas de suporte destas próteses. Os encaixes intracoronários criam 

menor torque sobre os dentes suporte, porém os encaixes extracoronários são mais utilizados 

principalmente na presença de coroas clínicas insuficientemente volumosas. Quando a prótese 

parcial removível se encontra na posição final de assentamento, o encaixe rígido impede todo 

tipo de movimento entre macho e fêmea, deste modo todas as forças mastigatórias exercidas 

sobre os dentes artificiais são transmitidas diretamente aos dentes pilares. Um encaixe rígido 

contribui para preservar a estrutura óssea do rebordo, sacrificando em parte os dentes pilares. 

Um encaixe de mecanismo semi-rígido permite movimentação limitada entre macho e fêmea. 

Estes movimentos em geral rotacionais, no sentido vertical e ântero-posterior são limitados 

mecanicamente pela geometria do encaixe ou pelo próprio material de um dos seus 

componentes. Neste caso apenas parte das forças mastigatórias exercidas sobre os dentes 

artificiais da PPR é transmitida aos dentes de suporte. O encaixe de mecanismo resiliente 

permite que a PPR, na posição de assentamento final tenha liberdade de movimentação entre 

o macho e a fêmea. Em geral os movimentos são rotacionais no sentido ântero-posterior e 

laterais também limitados mecanicamente pela altura do rebordo. Neste caso, as forças 

mastigatórias exercidas sobre os dentes artificiais da PPR são transmitidas ao rebordo e não 

aos dentes pilares. Este encaixe contribui para preservar os dentes, sacrificando em parte a 

estrutura óssea, atrofiando os rebordos e provocando reabsorção das cristas. A quantidade de 

sistemas presentes no mercado permite realizar grande diversidade de planejamentos, 

tentando utilizar sempre o encaixe mais apropriado para cada caso. Em casos de próteses 

parciais removíveis de extremidades livres, onde as forças de alavanca transmitidas aos dentes 

pilares são maiores, é sempre aconselhável unir dois ou mais dentes pilares através de coroas 

totais fixas para favorecer a distribuição das cargas mastigatórias. 
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No presente estudo propôs-se primeiramente verificar e comparar a força de retenção 

de próteses parciais removíveis de extremidade livre dos três encaixes extracoronários de 

mecanismo diferentes (rígido, semi-rígido e resiliente) durante a simulação de cinco anos de 

uso nos tempos de 6 meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos e cinco anos. Verficou-

se diferença estatística significante entre os grupos: ASC 52 (8,15±1,12N); SR 3 

(3,84±1,80N) e Swiss-Ex (2,05±0,83N). Avaliando os tempos não houve diferença estatística 

significante entre os grupos ASC 52 e Swiss-Ex. Apenas para o grupo do encaixe SR 3 houve 

diferença entre os tempos: nos seis primeiros meses não houve alteração significante, porém, 

do tempo inicial para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos a diferença foi 

significante. O tempo de seis meses também foi diferente estatisticamente dos anos três, 

quatro e cinco. O primeiro e o segundo ano diferiram dos anos quatro e cinco e o terceiro ano 

também foi diferente estatisticamente do quinto ano. Conclui-se que a força de retenção do 

SR 3 diminuiu de forma significativa ao longo do tempo de simulação de uso. O ASC 52 foi o 

encaixe que proporcionou maior estabilidade na prótese e manteve sua capacidade retentiva 

durante os 5 anos simulados.  

A análise fotoelástica qualitativa e quantitativa das tensões desenvolvidas nos cinco 

pontos selecionados localizados nos dentes pilares e no rebordo residual mostrou que houve 

diferença entre os encaixes de acordo com a localização da aplicação de carga e entre os 

encaixes novos e ciclados. Quando a aplicação da carga (15 N) foi pontual na distal do dente 

artificial 45, a tensão gerada no ponto cinco do encaixe SR 3 ciclado foi maior do que com o 

mesmo encaixe novo. Provavelmente o aumento da tensão gerada no ponto mais distal do 

rebordo justifica-se pela perda de retenção deste encaixe ao longo dos anos. 

Quando a carga foi aplicada no dente 46, os encaixes ciclados transmitiram mais 

tensão nos pontos 4 e 5 localizados no rebordo, principalmente os encaixes SR 3 (semi-rígido) 

e ASC 52 (resiliente). Porém, para a aplicação de carga mais distribuída, ou seja, em dois 
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pontos simultâneos (distal dos dentes 44 e 46), a tensão transmitida aos ápices dos dentes 

pilares foi maior do que nas outras situações de aplicação de carga para os três encaixes e 

menor nos pontos do rebordo, tanto para os encaixes novos quanto para os encaixes ciclados.  

 Nos últimos anos, as perdas dentárias têm se tornado menos freqüentes, devido às 

medidas de promoção de saúde bucal, que se mostram eficazes em relação à prevenção da 

cárie e doença periodontal (Browen e Tabak, 1995). Porém, a substituição de dentes perdidos 

ainda se faz necessária e, mesmo com o advento da prótese fixa implantossuportada, o 

tratamento de escolha para pacientes com perdas parciais, em muitas situações, continua 

sendo a prótese parcial removível (PPR) (Kliemann e Oliveira, 1999).  

A análise fotoelástica é uma técnica experimental para análise de tensões capaz de 

produzir resultados bastante confiáveis e fiéis aos parâmetros clínicos. O método fotoelástico 

tem sido bastante empregado no estudo de transmissões de tensões. O modelo fotoelástico 

possui estrutura homogênea e isotrópica , diferindo das características estruturais dos tecidos 

biológicos, como as diferenças entre osso cortical e medular, densidade óssea e presença de 

ligamento periodontal (Mahler; Peyton, 1955). Apesar das limitações técnicas, a 

fotoelasticidade apresenta confiabilidade em seus resultados (Kinni et al., 1987; Guichet et al., 

2000). Alguns fatores são determinantes para a qualidade dos resultados da análise 

fotoelástica, como: não exceder o limite elástico do material fotoelástico, o modo como o 

modelo é apoiado para aplicação da carga, a forma do modelo (plano ou curvo) e ausência de 

tensões prévias à análise (Mahler; Peyton, 1955; Campos Jr. et al., 1986). Para permitir várias 

observações em um mesmo modelo e garantir a ausência de tensões residuais, métodos de 

relaxamento de tensão foram propostos. Markarian et al. (2007) propuseram colocar o modelo 

à temperatura de 50º C por 1 hora, já Torres (2008), Menani (2009) e Tiossi (2010) 

mantinham o modelo a 50º C por 10 minutos, e no presente estudo esta foi a técnica utilizada. 

Procurou-se padronizar o aquecimento e resfriamento (temperatura e tempo) dos modelos 
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para evitar alterações nas propriedades da resina, porém, é difícil o controle preciso da 

temperatura final do modelo.  

Outro fator importante é determinar corretamente os pontos escolhidos para as leituras 

da análise quantitativa, de modo a se obter uma análise o mais representativa possível das 

tensões geradas no modelo (Tiossi, 2010). Neste estudo, os pontos de interesse para leitura 

quantitativa das tensões geradas pelas diferentes situações de aplicação de carga foram 

previamente determinados em ensaios piloto. Apesar do cuidado na escolha dos pontos de 

interesse para a quantificação das tensões, nem sempre eles foram representantes fiéis da 

observação qualitativa das imagens. 

Froner (1999) avaliou o comportamento biomecânico de próteses parciais removíveis 

de extremidades livres, quando se utiliza, como sistema de retenção, encaixe intracoronário 

rígido e extracoronário semi-rígido, e também, a distribuição de tensões no periodonto de 

sustentação dos dentes-suportes (1º e 2º pré-molares), da fibromucosa e tecido ósseo de 

suporte. A metodologia empregada foi a análise fotoelástica. Os corpos de prova apresentam 

próteses parciais fixas associadas às próteses removíveis por meio de encaixes, cujas selas 

contêm um pôntico, (1º molar) e dois pônticos, (1º e 2º molares). Sobre estes foram aplicadas 

cargas concentradas nas fóssulas centrais, com valores variáveis, partindo de 1 kg. até 15 kg., 

em ordem crescente e da seguinte forma: a) somente no 1º molar; b) no 1º e 2º molares. Os 

resultados observados foram os seguintes: 1- com a aplicação de cargas sobre os dois pônticos 

as tensões são melhor distribuídas entre dentes e fibromucosa; 2- com dois pônticos na sela e 

encaixe extracoronário semi-rígido, as tensões sobre os dentes-suportes são menores do que 

com um pôntico; 3- a região correspondente ao ligamento periodontal do suporte principal (2º 

pré-molar), é uma das que mais se mostrou tensionada; 4- a estrutura da prótese até 

determinado limite, concentra ou absorve certa quantidade de carga; 5- a partir de 10 kg., 
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tanto o encaixe extracoronário semi-rígido como o intracoronário rígido, não aliviam as 

tensões sobre os dentes pilares. 

Costa et al (2009) analisaram, em padrões fotoelásticos, os efeitos produzidos pelas 

forças transmitidas às estruturas de suporte de próteses parciais removíveis de extremidade 

livre, com o objetivo de comparar três desenhos de retentores diretos indicados para essas 

próteses (desenho I – retentor barra T, desenho II – retentor API; desenho III – retentor 

circunferencial com apoio mesializado), associados a duas extensões de selas (sela longa e 

sela curta) e dois tipos de aplicação de carga (uniformemente distribuída e localizada no 

último dente artificial). Foram confeccionados três modelos fotoelásticos, um para cada 

desenho, simulando um arco inferior classe II de Kennedy e quinze próteses com selas longas, 

que depois foram encurtadas, e os testes repetidos. A aplicação de carga foi padrão (20 N), 

primeiramente uniformemente distribuída e, posteriormente, localizada no último dente 

artificial. A distribuição de tensão foi influenciada pelo tipo de retentor utilizado, extensão da 

sela e tipo de carga aplicada. Os resultados deste estudo levaram os autores às seguintes 

conclusões: 1- o retentor API distribuiu melhor as tensões no modelo fotoelástico, seguido do 

retentor barra T e depois do retentor circunferencial, 2- a melhor distribuição de tensão entre 

as estruturas de suporte foi observada com as selas longas, já que as selas encurtadas 

concentraram tensões no rebordo residual, 3- a melhor distribuição de tensão ocorreu quando 

a carga foi aplicada uniformemente, uma vez que a carga localizada no ultimo dente artificial 

induziu grande concentração de tensão no rebordo residual. 

 Laganá (1996) em estudo similar sobre comportamento biomecânico das estruturas de 

suporte e da prótese parcial removível de extremidade livre, com encaixe rígido e semi-rígido, 

concluiu: 1- A estrutura da PPR sofreu as maiores extensões de Von Mises no sistema de 

encaixe extracoronário rígido com aplicação de carga sobre os dentes (1º e 2º molares) da sela 



______________________________________________________________________Discussão  96 

 

 

da PPR; 2- A menor tensão ocorreu quando a carga foi aplicada somente no primeiro molar e 

com o sistema de encaixe semi-rígido.  

 Chen et al. (2006) reabilitaram maxilas edêntulas com uma prótese fixa 

implantossuportada anterior (implantes dos dentes 12, 13, 22 e 23) e prótese removível 

posterior com attachments extracoronários resiliente e rígido. Através da análise 

tridimensional dos elementos finitos, concluíram que a escolha do attachment extracoronário 

resiliente neste tipo de reabilitação de maxila edêntula é melhor do que o attachment rígido 

para os princípios orais biomecânicos, pois gerou menos tensão na parte anterior, inclusive 

nos implantes. 

 A manutenção e a preservação do tecido ósseo são fatores de extrema importância, 

tendo em vista que é possível, de maneira relativamente simples, substituir raízes dentais por 

implantes osseointegrados. A reabilitação oral com prótese do tipo overdenture, sobre 

implantes osseointegrados, proporciona maior conforto, melhor qualidade de vida e resgate da 

auto-estima para pacientes edêntulos. Existem hoje vários tipos de retentores para serem 

colocados sobre implantes e ancorarem uma overdenture. Bortoli Júnior (2004) analisou, com 

o auxílio do método fotoelástico, as tensões geradas nas estruturas ao redor de implantes-

suporte de overdentures, com sistema de encaixe Bola O’Ring e Barra Clip, variando as 

cargas e os movimentos, em lateralidade esquerda e direita, protrusiva e máxima 

intercuspidação (MIC). Os resultados permitiram concluir que: 1- o sistema de encaixe Bola 

O’Ring parece transmitir menos tensões aos implantes do que ao rebordo; 2- o sistema de 

encaixe Barra Clip parece transmitir mais tensões aos implantes do que ao rebordo; 3- as 

tensões transmitidas aos implantes são menos intensas no seu entorno, direcionando-se mais 

para as regiões apical e cortical; 4- em movimentos de lateralidade, as tensões no rebordo se 

concentram mais no lado do movimento; 5- em movimentos protrusivos, as maiores tensões 
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concentram-se nos implantes; 6- em MIC, houve uma distribuição mais eqüitativa das tensões 

entre os implantes e o rebordo.  

Guardadas as limitações deste estudo nos diferentes aspectos envolvidos, todas as 

condições testadas neste estudo são viáveis para aplicação clínica, e permanece a importância 

de estudos sobre a biomecânica de próteses parciais removíveis de extremidade livre e a 

influência que as tensões geradas ao redor dos dentes pilares e do rebordo residual têm no 

sucesso do tratamento reabilitador. Merece ainda, destaque, a condição de que as próteses 

parciais removíveis, bem planejadas e executadas, garantindo a manutenção e preservação dos 

dentes remanescentes e estruturas adjacentes, especialmente do rebordo alveolar, pode, no 

futuro, permitir ao paciente a opção por outra modalidade de tratamento, provida pela 

implantodontia, com resultados extremamente satisfatórios.  
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Baseado na metodologia empregada, considerando as limitações existentes, e nos 

resultados obtidos neste estudo, conclui-se que: 

 

1. Em relação à força de retenção, houve diferença estatística significante entre os 

três tipos de encaixes durante a simulação de cinco anos de uso; 

2. Avaliando os tempos não houve diferença estatística significante entre os grupos 

ASC 52 e Swiss-Ex, porém a força de retenção do SR 3 (encaixe semi-rígido) 

diminuiu ao longo dos tempos; 

3.  O encaixe resiliente ASC 52 foi o que proporcionou maior estabilidade na prótese 

e manteve sua capacidade retentiva durante os 5 anos simulados;  

4. O encaixe semi-rígido (SR 3) após simulação de 5 anos de uso, gerou mais tensão 

do que o novo nos pontos localizados no rebordo com aplicação de carga  pontual 

nos dente 45 e 46;  

5. O encaixe rígido (Swiss-Ex) novo com aplicação de carga pontual na distal do 

dente 45 gerou mais tensão em todos os pontos selecionados do que o encaixe 

ciclado; 

6. O encaixe rígido (Swiss-Ex) ciclado com aplicação de carga pontual na distal do 

dente 46 gerou mais tensão do que o encaixe novo nos pontos localizados no 

rebordo; 

7. As tensões geradas pelo encaixe resiliente (ASC 52) ciclado nos pontos 4 e 5 

(rebordo) foi maior nas situações de aplicação de carga no dente 46 e em dois 

pontos simultâneos; 

8. A aplicação de carga pontual na distal do dente 46 foi a que gerou menos tensão 

nos dentes pilares para os três tipos de encaixes tanto novos quanto ciclados.  
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Ensaio de simulação de uso SR 3: 

 0 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

CP 1 7,83 6,56 5,38 4,75 4,23 3,29 2,78 

CP 2 9,09 5,57 4,05 3,28 2,45 2,38 1,98 

CP 3 5,44 4,15 5,21 4,46 4,26 2,45 2,21 

CP 4 3,13 3,82 4,37 1,46 1,18 1,16 0,97 

CP 5 4,86 5,18 4,17 2,76 2,49 2,46 3,47 

CP 6 4,87 4,63 4,16 5,84 5,54 2,02 1,05 

 

Ensaio de simulação de uso ASC 52: 

 0 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

CP 1 8,07 8,09 7,68 7,73 8,03 9,43 9,05 

CP 2 10,20 9,62 8,14 10,24 9,20 8,34 5,65 

CP 3 8,86 7,80 6,64 6,79 6,32 6,95 6,33 

CP 4 6,22 9,09 7,63 8,49 9,04 8,66 9,37 

CP 5 6,65 9,75 9,95 8,04 7,49 7,45 8,22 

CP 6 8,00 8,87 8,01 8,26 8,02 8,17 7,73 

 

Ensaio de simulação de uso Swiss-Ex: 

 0 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

CP 1 2,67 3,24 2,71 2,34 2,65 2,17 2,20 

CP 2 1,98 0,75 0,85 0,85 0,68 0,66 0,63 

CP 3 4,15 2,40 2,39 2,38 2,36 2,10 1,92 

CP 4 1,85 1,10 1,12 1,14 1,30 1,11 1,32 

CP 5 1,58 2,28 2,15 2,13 2,37 2,33 2,47 

CP 6 1,90 3,09 2,86 3,09 2,93 2,96 2,94 
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Comparações entre todos os tempos: 

 

Comparações 

Estimativa da disfernça entre as 

médias P-valor 

IC 

LI LS 

(basal-6M)ASC52 -0,8700 0,1655 -2,1056 0,3656 

(basal-1A)ASC52 -0,0083 0,9894 -1,2440 1,2273 

(basal-2A)ASC52 -0,2583 0,6792 -1,4940 0,9773 

(basal-3A)ASC52 -0,0167 0,9787 -1,2523 1,2190 

(basal-4A)ASC52 -0,1667 0,7896 -1,4023 1,0690 

(basal-5A)ASC52 0,2750 0,6598 -0,9606 1,5106 

(6M-1A)ASC52 0,8617 0,1696 -0,3740 2,0973 

(6M-2A)ASC52 0,6117 0,3284 -0,6240 1,8473 

(6M-3A)ASC52 0,8533 0,1737 -0,3823 2,0890 

(6M-4A)ASC52 0,7033 0,2615 -0,5323 1,9390 

(6M-5A)ASC52 1,1450 0,0690 -0,0906 2,3806 

(1A-2A)ASC52 -0,2500 0,6890 -1,4856 0,9856 

(1A-3A)ASC52 -0,0083 0,9894 -1,2440 1,2273 

(1A-4A)ASC52 -0,1583 0,7998 -1,3940 1,0773 

(1A-5A)ASC52 0,2833 0,6501 -0,9523 1,5190 

(2A-3A)ASC52 0,2417 0,6988 -0,9940 1,4773 

(2A-4A)ASC52 0,0917 0,8833 -1,1440 1,3273 

(2A-5A)ASC52 0,5333 0,3939 -0,7023 1,7690 

(3A-4A)ASC52 -0,1500 0,8102 -1,3856 1,0856 

(3A-5A)ASC52 0,2917 0,6406 -0,9440 1,5273 

(4A-5A)ASC52 0,4417 0,4799 -0,7940 1,6773 

(basal-6M)SR3 0,8850 0,1584 -0,3506 2,1206 

(basal-1A)SR3 1,3133 0,0375 0,0777 2,5490 

(basal-2A)SR3 2,1117 0,0010 0,8760 3,3473 

(basal-3A)SR3 2,5117 0,0001 1,2760 3,7473 

(basal-4A)SR3 3,5767 <,0001 2,3410 4,8123 

(basal-5A)SR3 3,7933 <,0001 2,5577 5,0290 

(6M-1A)SR3 0,4283 0,4932 -0,8073 1,6640 

(6M-2A)SR3 1,2267 0,0517 -0,0090 2,4623 

(6M-3A)SR3 1,6267 0,0104 0,3910 2,8623 

(6M-4A)SR3 2,6917 <,0001 1,4560 3,9273 

(6M-5A)SR3 2,9083 <,0001 1,6727 4,1440 

(1A-2A)SR3 0,7983 0,2029 -0,4373 2,0340 

(1A-3A)SR3 1,1983 0,0572 -0,0373 2,4340 

(1A-4A)SR3 2,2633 0,0004 1,0277 3,4990 

(1A-5A)SR3 2,4800 0,0001 1,2444 3,7156 

(2A-3A)SR3 0,4000 0,5222 -0,8356 1,6356 

(2A-4A)SR3 1,4650 0,0206 0,2294 2,7006 

(2A-5A)SR3 1,6817 0,0081 0,4460 2,9173 

(3A-4A)SR3 1,0650 0,0904 -0,1706 2,3006 

(3A-5A)SR3 1,2817 0,0422 0,0460 2,5173 

(4A-5A)SR3 0,2167 0,7287 -1,0190 1,4523 
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(basal-6M)SWISS 0,2117 0,7347 -1,0240 1,4473 

(basal-1A)SWISS 0,3417 0,5845 -0,8940 1,5773 

(basal-2A)SWISS 0,3667 0,5574 -0,8690 1,6023 

(basal-3A)SWISS 0,3067 0,6235 -0,9290 1,5423 

(basal-4A)SWISS 0,4667 0,4554 -0,7690 1,7023 

(basal-5A)SWISS 0,4417 0,4799 -0,7940 1,6773 

(6M-1A)SWISS 0,1300 0,8351 -1,1056 1,3656 

(6M-2A)SWISS 0,1550 0,8040 -1,0806 1,3906 

(6M-3A)SWISS 0,0950 0,8791 -1,1406 1,3306 

(6M-4A)SWISS 0,2550 0,6831 -0,9806 1,4906 

(6M-5A)SWISS 0,2300 0,7127 -1,0056 1,4656 

(1A-2A)SWISS 0,0250 0,9681 -1,2106 1,2606 

(1A-3A)SWISS -0,0350 0,9553 -1,2706 1,2006 

(1A-4A)SWISS 0,1250 0,8413 -1,1106 1,3606 

(1A-5A)SWISS 0,1000 0,8728 -1,1356 1,3356 

(2A-3A)SWISS -0,0600 0,9234 -1,2956 1,1756 

(2A-4A)SWISS 0,1000 0,8728 -1,1356 1,3356 

(2A-5A)SWISS 0,0750 0,9044 -1,1606 1,3106 

(3A-4A)SWISS 0,1600 0,7978 -1,0756 1,3956 

(3A-5A)SWISS 0,1350 0,8288 -1,1006 1,3706 

(4A-5A)SWISS -0,0250 0,9681 -1,2606 1,2106 

 

 

 

 

 

 

 

 




