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FRANZON FILHO, Paulo Roberto. Caracterização das tensões e da resistência à 
fratura de próteses tipo protocolo provisórias. 2015. 72 f. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade Norte do Paraná, 
Londrina, 2015. 

RESUMO 

Em Implantodontia, próteses provisórias são essenciais para o sucesso da técnica 
de protocolo sob carga imediata. O presente trabalho comparou, por meio da 
fotoelasticidade, a distribuição de tensões geradas nos implantes por próteses 
mandibulares provisórias tipo protocolo com diferentes reforços, além de comparar a 
resistência à fratura. Na região anterior de uma mandíbula edêntula pré-fabricada, 
instalou-se 4 (quatro) análogos de mini pilar cônico de implantes hexágono externo  
plataforma 4.1. Desta, obteve-se réplicas em resina fotoelástica com implantes e 
componentes correspondentes, constituindo grupos (G) distintos. Em G1 (controle) 
obteve-se próteses provisórias (n=5) em resina acrílica sem reforço, em G2 obteve-
se próteses (n=5) com barras pré-fabricadas metálicas nos implantes distais, e em 
G3 obteve-se próteses (n=5) com barras pré-fabricadas também entre os implantes. 
Com a aplicação de carga (100 N) nos dentes 33 e 36, quantificou-se a tensão (Mpa) 
ao redor de 2 implantes do lado da aplicação da carga. Para o ensaio de resistência 
à fratura em máquina de ensaio universal (1,0 mm/min), parafusou-se as mesmas 
próteses em análogos fixados a uma base metálica, incidindo carga no dente 46. A 
tensão média (Mpa) foi de 76,22; 119,98 e 114,06; enquanto a resistência à fratura 
(Kgf) foi de 34,69; 30,53 e 30,33 para G1, G2 e G3 respectivamente. Pelo teste de 
Kruskall-Wallis (α=5%) não houve diferença estatística quanto a resistência à fratura. 
Conclui-se que as tensões foram maiores nas próteses com reforço, cuja presença 
não interferiu na resistência à fratura. 
 
 
Palavras-chave: Implante dental. Carga imediata. Prótese fixa do arco total. 



FRANZON FILHO, Paulo Roberto. Stress and fracture resistance test in 
provisional full arch prostheses. 2015. 72 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2015. 

ABSTRACT 

In Implantology, temporary prostheses are essential to the success of the protocol 
technique under immediate loading. This study compared by means of 
photoelasticity, the stress distribution generated around the implants by provisional 
mandibular prosthesis protocol type with different reinforcements and to compare the 
fracture resistance. In the anterior region of a prefabricated edentulous jaw, settled 
four (4) analogue mini conical pillar of external hex implants platform 4.1. Thus, there 
was obtained photoelastic resin replicas corresponding implants and components, 
forming different groups (G) . In G1 (control) was obtained temporary prosthesis (n = 
5) into acrylic resin without reinforcement, G2 was obtained prostheses (n = 5) with 
prefabricated metal bars in the distal implants and at G3 prostheses (n=5) was 
obtained with prefabricated bars also between the implants. With the load application 
(100 N) in the teeth 33 and 36, tension was quantified (MPa) around the two implants 
of load application side. For the test of resistance to fracture in a universal testing 
machine (1.0 mm / min) was screwed the same prosthesis in a metal base, focusing 
load on tooth 46. The medium voltage (MPa) was 76,22; 119,98 and 114,06; while 
the fracture strength (kgf) was 34,69; 30,53 and 30,33 in G1, G2 and G3 respectively. 
By Kruskal-Wallis test (α = 5%) there was no statistical difference in the fracture 
strength. We conclude that the tensions were higher in prostheses with 
reinforcement, whose presence did not affect the fracture resistance 
 
 
Key-words: Dental implant. Immediate loading. Full arch fixed prosthese. 
 
 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Visualização das cores das ordens de franjas e suas transições ............. 25 

Figura 2 - Réplica mandibular em resina acrílica incolor incluída em muralha de 

silicone ....................................................................................................... 30 

Figura 3 - Prova da réplica mandibular no anel de PVC ........................................... 31 

Figura 4 - Conjunto modelo/transferentes fixados no anel de PVC ........................... 31 

Figura 5 - Silicona de reprodução ............................................................................. 32 

Figura 6 - Proporcionamento da silicona de reprodução ........................................... 32 

Figura 7 - Manipulação da silicona de reprodução .................................................... 33 

Figura 8 - Preenchimento do anel sobre vibrador e a uma distância de 30 cm, 

para evitar incorporação de bolhas, de acordo com o fabricante ............... 33 

Figura 9 - Anel preenchido ........................................................................................ 34 

Figura 10 - Vista inferior do anel após polimerização da silicona .............................. 34 

Figura 11 - Molde com os transferentes incluídos ..................................................... 35 

Figura 12 - Imagem dos componentes uclas individualizados (grupo 1) ................... 36 

Figura 13 - Imagem dos componentes com conjuntos para carga imediata nos 

implantes distais (grupo 2).......................................................................... 36 

Figura 14 - Imagem dos componentes com conjuntos para carga imediata em 

todos os implantes (grupo 3). ..................................................................... 37 

Figura 15 - Base de resina acrílica para sustentação de rolete de cera .................... 38 

Figura 16 - Dentes montados em cera sobre base de prova. Vista vestibular .......... 38 

Figura 17 - Dentes montados em cera sobre base de prova. Vista lingual ............... 39 

Figura 18 - Muralha de silicona sobre enceramento ................................................. 39 

Figura 19 - Muralha de silicona separadas ............................................................... 40 

Figura 20 - Duplicação do enceramento em resina acrílica incolor. Vista 

vestibular .................................................................................................... 40 

Figura 21 - Duplicação do enceramento em resina acrílica incolor. Vista lingual ...... 41 

Figura 22 - Grupo de próteses duplicadas ................................................................ 41 

Figura 23 - Corpo de prova do grupo 1 (sem reforço) ............................................... 42 

Figura 24 - Corpo de prova do grupo 2 (reforço distal) ............................................. 42 

Figura 25 - Corpo de prova do grupo 3 (reforço distal e mesial) ............................... 43 

Figura 26 - Carga de 100 N na borda incisal do canino. ........................................... 44 

Figura 27 - Carga de 100 N na fossa central do primeiro molar ................................ 44 



Figura 28 - Determinação dos pontos de análise de carga no canino ....................... 45 

Figura 29 - Determinação dos pontos de análise de carga no molar ........................ 45 

Figura 30 - Estrutura de aço inoxidável com análogos posicionados. ....................... 46 

Figura 31 - Ensaio de resistência à fratura. ............................................................... 47 

Figura 32 - Corpo de prova fraturado. ....................................................................... 47 

Figura 33 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 1. ........... 51 

Figura 34 - Corpo de prova fraturado (fratura total) ................................................... 51 

Figura 35 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 2. ........... 52 

Figura 36 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 3. ........... 53 

Figura 37 - Corpo de prova fraturado (trinca). ........................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Média aritmética em MPa nos pontos de leitura das cargas. ................... 49 

Tabela 2 - Valores e características das fraturas do Grupo 1. .................................. 50 

Tabela 3 - Valores e características das fraturas do Grupo 2. .................................. 52 

Tabela 4 - Valores e características das fraturas do Grupo 3. .................................. 53 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CAD/CAM Computer-Aided Design / Computer-Assisted Manufacture  

EVA Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

PVC  Policloreto de vinil 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

% porcentagem 

⁰ graus 

N Newtons 

mm milímetros 

Ti torque interno 

MPa            Mega Paschal 

Kgf              quilogramas força 

   
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 14 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................... 16 

2.1 PRÓTESES FIXAS IMPLANTOSSUPORTADAS DE ARCO TOTAL 

COM CARGA FUNCIONAL IMEDIATA ...................................................... 16 

2.2 BIOMECÂNICA DAS PRÓTESES SOBRE IMPLANTES ........................... 20 

2.3 FOTOELASTICIDADE ................................................................................ 23 

2.4 RESISTÊNCIA À FRATURA ...................................................................... 25 

 

3 PROPOSIÇÃO ........................................................................................... 28 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................... 29 

4.1 ANÁLISE FOTOELÁSTICA ........................................................................ 29 

4.1.1 Confecção da Réplica Mandibular .............................................................. 29 

4.1.2 Confecção do Modelo Fotoelástico ............................................................ 30 

4.1.3 Confecção das Próteses ............................................................................ 37 

4.1.4 Análise Fotoelástica das Tensões Propriamente Dita ................................ 43 

4.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FRATURA .................................................. 46 

4.2.1 Confecção da Réplica Mandibular .............................................................. 46 

 

5 RESULTADOS ........................................................................................... 49 

5.1 ANÁLISE FOTOELÁSTICA ........................................................................ 49 

5.2 ANÁLISE DO ENSAIO MECÂNICO ........................................................... 50 

 

6 DISCUSSÃO .............................................................................................. 55 

 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................ 58 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 59 

 

ANEXOS .................................................................................................... 63 

ANEXO 1- Poder do teste........................................................................... 64 



ANEXO 2 - Análise estatística dos resultados do ensaio de análise 

fotoelástica ................................................................................................. 65 

ANEXO 3 - Análise estatística dos resultados do ensaio de resistência 

à fratura ...................................................................................................... 69 



 14 

1 INTRODUÇÃO 

Pacientes portadores de próteses totais convencionais, 

principalmente da mandíbula, frequentemente reclamam de instabilidade e 

desconforto, demandando procedimentos reembasadores e ajustes frequentes, os 

quais não restituem adequadamente a mastigação e a fonação. Frequentemente 

estes pacientes são afetados por problemas funcional e psicológico que tendem a 

aumentar a medida que o osso maxilar e/ou mandibular continuam a ser 

reabsorvidos.2 

Por estes motivos, as primeiras reabilitações com implantes dentais 

foram conduzidas em pacientes desdentados totais inferiores, e tem se mostrado 

uma técnica alternativa segura e previsível para os tratamentos reabilitadores em 

pacientes edêntulos totais ou parciais. O sucesso do tratamento com implantes 

dentários está diretamente relacionado com a osseointegração, a qual foi definida 

como uma conexão estrutural e funcional direta entre o tecido ósseo e a superfície 

do implante submetido à carga funcional.3 

A partir da década de 50, este fenômeno se constituiu em um dos 

avanços terapêuticos mais importantes, facilitando consideravelmente a colocação 

de próteses únicas ou múltiplas. Entretanto, visando o sucesso da técnica, o 

planejamento e execução de reabilitações com oclusão ideal são etapas primordiais 

dos tratamentos com prótese implantossuportada.4 

Devido à ausência de ligamento periodontal, os implantes 

osseointegrados, ao contrário dos dentes naturais, reagem biomecanicamente de 

forma diferente às forças de oclusão. Portanto, acredita-se que os implantes 

dentários são mais susceptíveis à sobrecarga oclusal, que muitas vezes é 

considerada uma das possíveis causas para a perda óssea peri-implantar, e 

consequente falha do implante. Sobrecarga oclusal, em última análise, depende do 

número e da localização dos contatos oclusais, o que em grande parte estão sob 

controle do cirurgião-dentista.5 

Quanto ao carregamento oclusal propriamente dito, foi introduzido o 

conceito de carga funcional imediata, que pode ser definido como a reabilitação 

protética imediatamente após a cirurgia de instalação dos implantes6. No trabalho 

sobre carga imediata para pacientes totalmente edêntulos foi realizado o 

carregamento oclusal de 5 a 6 implantes instalados em mandíbula para sustentação 
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de uma prótese fixa de arco total, também chamada de prótese protocolo, com 

grande sucesso na técnica.7 

Sendo a carga imediata de próteses de arco total sobre implantes 

uma evolução da técnica de dois estágios, e a distribuição da carga oclusal um 

requisito básico para o sucesso da técnica, a avaliação de um conjunto pré-fabricado 

para reforço destas próteses pode determinar a sua real indicação nestes casos. 

Neste trabalho foi realizada a avaliação das tensões por meio da fotoelasticidade e a 

avaliação de resistência à fratura por meio de ensaio mecânico das próteses em 

questão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PRÓTESES FIXAS IMPLANTOSSUPORTADAS DE ARCO TOTAL COM 

CARGA FUNCIONAL IMEDIATA 

O sucesso do uso da carga imediata em implantes unitários foi 

primeiramente documentado na literatura científica por Ledermann8 e, 

posteriormente, reafirmado por Babbush et al.9 Como fundamentação científica pode 

ser citado o conceito de adaptação mecânica do osso, descrito pela primeira vez em 

1892 e conhecido como ―Lei de Wolff‖, a qual afirma que a bioestimulação mecânica 

pode levar a um estímulo do crescimento ósseo, enquanto, a ausência de cargas, 

resulta em reabsorção do osso e da superfície periosteal.10 

O trabalho de Tortamano Neto, Camargo e Vieira11 tentou 

estabelecer critérios clínicos de qualidade óssea e estabilidade inicial dos implantes 

osseointegrados, para se determinar com segurança quando estes poderão ser 

carregados imediatamente após a cirurgia. Os resultados levaram a concluir que 

implantes com pelo menos 10 mm de comprimento, unidos entre si e instalados em 

osso de boa qualidade podem ser carregados imediatamente, caso apresentem 

estabilidade inicial igual ou menor que zero, medidos pelo Periotest que é um 

instrumento bastante útil na avaliação da estabilidade inicial. 

Mosele Júnior et al.12 constataram em seu trabalho a grande 

satisfação pessoal dos pacientes com relação ao tratamento com prótese fixa de 

arco total com carga funcional imediata, confirmando que a resolução estética, 

funcional e imediata são características diferenciais de tipo de tratamento. Pode-se 

acrescentar ainda que a carga funcional imediata em mandíbulas edêntulas evita o 

uso de próteses provisórias, sendo estas uma barreira frequente para a aceitação do 

tratamento com implantes. 

Thomé et al.13 realizaram uma revisão de literatura sobre a evolução 

da carga imediata que acompanha os elevados índices de sucesso da reabilitação 

oral com implantes, impulsionando a busca por novos protocolos cirúrgicos e 

protéticos, a fim de reduzir o tempo de tratamento, desconforto e custos para o 

paciente. Verificaram que o conceito da carga imediata, a princípio indicado como 

um procedimento alternativo, mostra resultados previsíveis e bem-sucedidos sendo 

cada vez mais aplicado na clínica diária. Apesar de consolidado pela fisiologia óssea 
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que a bioestimulação mecânica pode levar a um estímulo do crescimento ósseo, é 

importante ressaltar que para o sucesso da aplicação da carga imediata é essencial 

atingir a estabilidade primária, já que a retenção mecânica precede os processos de 

formação óssea. Também afirmam que está claro que os processos de remodelação 

óssea e osseointegração ocorrem simultaneamente à aplicação de carga. 

No relato de um caso clínico por Vieira et al.14 é descrito  uma 

técnica de carga imediata em prótese de arco total de mandíbula sem o uso de barra 

metálica, onde consideram que a técnica de carga imediata é um procedimento 

previsível, permitindo uma reabilitação mais rápida do paciente. No caso em questão 

são instalados 5 implantes na mandíbula, que recebem uma prótese de arco total 

sem o uso de barra metálica para esplintar os implantes, usando apenas extensores 

distais para aumentar a resistência nas áreas de cantileveres. Concluem o trabalho 

afirmando que a carga imediata é uma alternativa viável, pois os pacientes exigem 

cada vez mais uma solução rápida e eficaz para os problemas estéticos e funcionais. 

Também observam que as reabilitações sem o uso de barra metálica têm-se 

mostrado como uma boa alternativa em casos onde há necessidade de maior 

rapidez e menor custo no tratamento, uma vez que não tem influenciado na 

osseointegração dos implantes, ao mesmo tempo que têm cumprido os requisitos 

básicos de resistência à mastigação. 

Agliardi et al.15 avaliaram prospectivamente os resultados clínicos e 

radiográficos de próteses fixas de arco total com carga imediata suportada por 4 

implantes, numa combinação de 2 implantes inclinados distais e 2 implantes 

anteriores axiais em um grupo coorte de 173 pacientes com mandíbulas e/ou 

maxilas completamente edêntulas, e a prótese com mais de 5 anos em função. Foi 

instalada uma prótese acrílica provisória no mesmo dia da cirurgia e todos os casos 

foram finalizados entre 4 a 6 meses depois. Os pacientes foram agendados e 

examinados aos 6 e 12 meses de função, e depois anualmente até o quinto ano. A 

sobrevida dos implantes após 1 ano foi de 98,36% e 99,73% para maxila e 

mandíbula respectivamente. Não foi observada diferença na perda óssea marginal 

comparando-se os implantes inclinados e axiais. Fratura da prótese acrílica ocorreu 

em 14% dos casos. Com base nos resultados os autores sugerem que a presente 

técnica pode ser considerada uma opção de tratamento viável para reabilitação 

imediata tanto na maxila como na mandíbula. 

Hinze et al.16 acompanharam 37 pacientes submetidos à tratamento 
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de reabilitação com próteses fixas provisórias de arco total instaladas imediatamente 

após a cirurgia de colocação de quatro implantes, tanto na maxila como na 

mandíbula. Os resultados obtidos após 1 ano de acompanhamento mostraram uma 

média de sucesso de 96,6% para os implantes instalados na maxila, e de 98,7% 

para os implantes mandibulares. A sobrevida das próteses foi de 100%. 

Clinicamente este índices mostram uma alta taxa de sucesso dos implantes com 

carga imediata em próteses fixas provisórias de arco total sobre 4 implantes. 

Artzi et al.17 realizaram uma avaliação retrospectiva de implantes 

instalados em locais de alvéolos frescos e locais cicatrizados, com restauração 

simultânea por meio de próteses fixas provisórias de arco total. Acompanhamento 

clínico e radiográfico digital foi realizado aos 6, 18 e 36 meses. Foram colocados um 

total de 676 implantes, sendo 367 em locais de dentes recém extraídos e 309 em 

sítios já cicatrizados e todos seguidos da instalação de prótese provisória imediata. 

Uma prótese definitiva foi confeccionada após um período de 3 a 6 meses da 

instalação dos implantes. A osseointegração falhou em 21 (3,1%) implantes, sendo 

que 13 (62%) foram colocados imediatamente após a extração e todas as perdas 

ocorreram durante os 2 meses da fase de cicatrização cirúrgica. Assim os autores 

concluem que implantes instalados e restaurados imediatamente com próteses fixas 

de arco total, tanto em alvéolos frescos como cicatrizados podem ser um sucesso 

clínico e de fácil manutenção. 

A utilização de reabilitações protéticas sobre implantes dentais com 

função imediata é um procedimento muito bem documentado na literatura, com alto 

índice de sobrevivência e baixa incidência de complicações registradas durante 

estes estudos. Assim demonstram a previsibilidade destes tratamentos com 

implantes, a despeito da aplicação de carga.2 

Heydecke et al.18 realizaram uma revisão sistemática com a 

finalidade de avaliar índices de complicações e sobrevivência de reconstruções 

protéticas implantossuportadas, após período de uso entre 5 a 10 anos em 

pacientes parcialmente ou totalmente edêntulos, considerando a distribuição e 

número ideal de implantes. Concluíram que próteses fixas de arco total 

implantossuportadas sobre 4 a 6 implantes é uma opção de tratamento muito bem 

documentada e com alto índice de sobrevida após período de 5 anos de uso.  

O acompanhamento clínico realizado por Malo et al.2 de 142 

pacientes submetidos à reabilitação imediata de arcos completamente edêntulos 
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com 4 implantes instalados sob condições consideradas não ideais como alvéolos 

após extração, sítios comprometidos periodontalmente, ou baixa qualidade óssea 

com grande propensão à fenestrações e deiscências, demonstrou após 2 anos uma 

média de sobrevida de 97,7% para os implantes instalados na maxila e de 94,8% 

para os implantes instalados na mandíbula, concluindo que o tratamento com 

implantes com função imediata, mesmo sendo instalados sob condições  

desfavoráveis é uma técnica viável. 

Grandi et al.19 avaliaram os resultados do acompanhamento de 47 

pacientes reabilitados com prótese fixa de arco total mandibular com carga imediata 

sobre 4 implantes instalados logo após a extração dos dentes. Foram colocados um 

total de 188 implantes e fixadas próteses provisórias com estrutura metálica 

instalada em até 48 horas após a cirurgia e a prótese definitiva após 6 meses. Os  

pacientes foram examinados clínica e radiograficamente aos 6, 12 e 18 meses 

depois da cirurgia. Baseados nos resultados obtidos os autores sugerem que 

prótese fixa de arco total mandibular com carga imediata podem ser suportadas por 

4 implantes instalados logo após a extração. 

Galindo e Butura20 realizaram um estudo retrospectivo de 183 

pacientes tratados entre junho de 2008 e dezembro de 2010 utilizando-se próteses 

fixas com carga imediata após a instalação de 4 implantes, pela técnica all-on-four. 

As próteses provisórias foram depois substituídas por próteses definitivas com 

estruturas de titânio manufaturadas por sistema CAD/CAM (computer-aided design / 

computer-assisted manufacture) para suporte de dentes de acrílico. Todos os 

pacientes foram acompanhados por no mínimo 12 meses, e os autores concluíram 

que esta técnica provê uma performance altamente previsível dos implantes; que é 

necessário um cuidado criterioso da infra-estrutura metálica, especialmente ao redor 

do conector da extensão do cantilever ao redor do implante mais distal; e que as 

complicações com fratura dos dentes de acrílico podem ser antecipadas durante a 

fase da prótese provisória. 

Romanos et al.21 avaliaram 27 pacientes, sendo 15 homens e 12 

mulheres num total de 203 implantes, todos instalados em mandíbulas edêntulas ou 

logo após extração, com instalação imediata. Os implantes foram esplintados com 

próteses provisórias, e receberam carga imediata logo após a cirurgia. Decorrido um 

período médio de 60 dias, próteses definitivas foram fabricadas e instaladas, 

apresentando cantilever distal e a estabilidade dos implantes avaliada por meio de 
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teste de percussão. Após um acompanhamento de 5 anos, os resultados mostraram 

uma média de sucesso dos implantes de 94,5%, a média de sobrevivência foi de 

97,5% e a média de sobrevida das próteses foi de 96,7% após a aplicação de carga. 

Com base nos resultados obtidos, o autor concluiu que cantilever distal em próteses 

de arco total pode ser empregado naqueles casos de indicação de suporte oclusal 

posterior, sendo uma modalidade de tratamento de sucesso. 

Com o objetivo de avaliar o desempenho de próteses fixas 

mandibulares de arco total com carga imediata sobre 4 implantes instalados tanto 

em locais cicatrizados como em alvéolos frescos, Krennmair et al.22 acompanharam 

24 pacientes que após a cirurgia de instalação dos implantes receberam prótese fixa 

provisória imediata, e depois de 3 meses foram substituídas pela prótese definitiva 

com estrutura metálica e dentes de acrílico. Aos 12 e 24 meses os pacientes foram 

avaliados quanto ao sucesso dos implantes e das próteses, quanto aos cuidados de 

manutenção das próteses e quanto à satisfação do paciente. Após 24 meses 

ocorreram 5 fraturas de próteses provisórias, todas as próteses definitivas se 

apresentavam estáveis e nenhum implante foi perdido. O escore subjetivo de 

satisfação dos pacientes mostrou índice de 4,6±0,4 onde o valor máximo era 5,0. 

Desta forma concluíram que próteses de arco total com carga imediata pode ser 

suportada por 4 implantes instalados tanto em alvéolos frescos ou em locais 

cicatrizados. 

2.2 BIOMECÂNICA DAS PRÓTESES SOBRE IMPLANTES 

Skalak23 analisando a biomecânica de tratamentos com implantes 

osseointegrados observou a diferença entre as propriedades mecânicas do osso e 

do titânio, explicando que, devido a essas diferenças, as sobrecargas irão repercutir 

diretamente sobre o tecido ósseo. Comentou ainda que o ligamento periodontal tem 

a função biológica de absorver impactos nos dentes naturais e concluiu que a 

interface osso/implante permite a transferência de força direta para o tecido ósseo.  

A adequada distribuição de cargas sobre os implantes dependeria da quantidade e 

disposição dos implantes e ajuste passivo das próteses sobre estes, sugerindo que 

cantileveres poderiam ser prejudiciais à biomecânica. 

Lindquist et al.24 afirmaram em seu trabalho que a oclusão é 

fundamental para a longevidade das próteses sobre implantes. Estudaram os efeitos 
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longitudinais das forças oclusais em implantes e observaram reabsorções na crista 

óssea ao redor dos implantes. Os resultados mostraram que os implantes mediais 

quando comparados aos posteriores, sofreram uma maior perda óssea. Concluíram 

que a sobrecarga oclusal é a principal causa da perda óssea quando associada a 

uma higiene deficiente. 

O cantilever é um braço suspenso em balanço com apenas um 

ponto de apoio. Em próteses protocolos o tamanho do cantilever tem sido 

relacionado com maiores ou menores tensões peri-implantares que poderiam 

clinicamente aumentar a perda óssea marginal. Além de que o número de implantes 

para esse tipo de reabilitação também influenciam nas tensões peri-implantares.25 

Sahin et al.26 realizaram uma revisão de literatura a respeito da 

influência de forças funcionais na biomecânica de próteses implantossuportadas. 

Concluíram que os resultados são melhores nas seguintes circunstâncias: quando 

não há forças oclusais excessivas; se os implantes são inseridos em osso denso; 

quando o número e o diâmetro dos implantes aumentam; se a posição favorece a 

redução dos momentos de força; e quando os implantes são utilizados como suporte 

de próteses fixas. 

O progresso da osseointegração pode ser acelerado por 

modificações na superfície do implante, como também pela utilização de fatores de 

crescimento, e a integração funcional das estruturas peri-implante permite ser viável 

a função do implante durante a osseointegração.27 

A avaliação biomecânica da distribuição do stress oclusal para as 

estruturas de suporte foi realizada por Kyea-Soon et al.28 por meio da análise 

fotoelástica. Foram confeccionados 2 modelos mandibulares em resina fotoelástica, 

sobre os quais foram instalados 4 implantes na região interforaminal. Em um modelo 

todos os implantes tinham posição axial e no outro os implantes distais tinham 

inclinação de 30° para distal. Sobre os implantes foram fixadas próteses em resina 

acrílica com cantilever. Foi aplicada carga de 13 kg em 3 pontos das próteses: fossa 

central do primeiro molar, fossa distal do primeiro pré-molar e fossa distal do 

segundo pré-molar. Baseados nos resultados os autores verificaram que toda 

prótese sobre implante com cantilever concentra o stress na crista distal dos 

implantes distais em ambos modelos, e que o uso de implantes inclinados reduz o 

stress na crista distal em aproximadamente 17%. 

Vários fatores são importantes para o sucesso de tratamentos com 
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implantes, como a estabilidade primária do implante, esplintagem para reabilitações 

múltiplas, redução da carga mecânica, e confecção de próteses estáveis que evitem 

o deslocamento dos implantes. Também é importante obter um posicionamento 

correto do implante que contribua na cicatrização dos tecidos moles e ósseo, além 

de adequada função e estética com a cirurgia de um passo - carga imediata.4 

O progresso da osseointegração pode ser acelerado por 

modificações na superfície do implante, como também pela utilização de fatores de 

crescimento, e a integração funcional das estruturas peri-implante permite ser viável 

a função do implante durante a osseointegração.27 

Os registros de pesquisas sobre overdentures e próteses fixas 

implantossuportadas mandibulares em pacientes totalmente desdentados, mostram 

que a incidência de complicações é maior com os componentes protéticos do que 

falhas dos implantes. As falhas e complicações das próteses implantossuportadas 

estão associadas à biomecânica, que pode ser determinada por três diferentes 

fatores como: magnitude das forças de flexão e comprimento do cantilever; 

resistência do material da prótese; e biologia óssea com sua habilidade inata de 

responder às cargas oclusais.29 

Klineberg, Trulsson e Murray5 afirmam em seu trabalho que as 

informações provenientes das análises com elementos finitos confirmam a 

concentração de carga ao redor da crista óssea, na seção da plataforma do 

implante, onde a perda óssea é observada clinicamente com frequência. Também 

afirmam que os dentes estabelecem um senso discriminatório de especificidade tátil 

e direcional para a percepção oclusal, administrando o alimento com a mastigação, a 

deglutição, e a consciência de textura e dureza. O feedback periférico para controle 

dos músculos mandibulares, incluem o complexo esmalte-dentina-polpa e os 

mecanoreceptores dos tecidos periodontais. Com os implantes, na ausência do 

periodonto e seus mecanoreceptores, o controle motor fino da mastigação é 

reduzido, mas os pacientes ainda apresentam função mastigatória adequada. E 

mais, não há diferença significante na função das próteses fixas de arco total sobre 

dentes em comparação com implantes. O design oclusal correto da restauração se 

mostra significante na remodelação e stress ósseo ao redor dos implantes com 

carga oclusal. 

Ji et al.30 realizaram um estudo retrospectivo para avaliar as taxas de 

sucesso de 50 próteses de arco total implantossuportadas na maxila e/ou 
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mandibular. Após um período médio de acompanhamento de 42,1 meses, 269 de 

um total de 297 implantes permaneciam em função, o que corresponde a uma taxa 

de sucesso de 90,6%. O estudo sugere que a maior taxa de falha dos implantes está 

associada com uma história dental de bruxismo (29,3%) contra a ausência de 

bruxismo (4,6%), e cirurgiões com experiência limitada (menor ou igual a 5 anos) 

com 12,2%, contra cirurgiões com experiência 2,4%. 

Mericske-Stern e Worni31 realizaram uma revisão sistemática sobre 

o número preferido ou melhor de implantes a serem utilizados para o apoio de uma 

prótese fixa no maxilar desdentado ou mandíbula. Para tanto, analisaram os artigos 

publicados nos últimos 30 anos que relataram sobre os resultados do tratamento de 

próteses fixas implanto-suportadas, incluindo a sobrevivência dos implantes e 

sobrevivência das próteses após um período mínimo de observação de um ano. 

Baseados na pesquisa, a média de sobrevivência dos implantes ficou entre 90% and 

100%. A análise dos artigos selecionados revelou uma clara tendência em planejar 4 

a 6 implantes por prótese. Para suportar uma prótese fixa de arco total na maxila, a 

variação é ligeiramente maior. Apesar de uma dispersão dos dados, resultados 

semelhantes são relatados em relação à sobrevivência e ao número de implantes 

por mandíbula. Desde os anos 1990, foi comprovado que não há necessidade de 

instalar quantos implantes forem possíveis no osso maxilar disponível. A 

esmagadora maioria dos artigos que tratam de procedimentos cirúrgicos 

convencionais para reabilitar maxilares desdentados usa 4-6 implantes. 

2.3 FOTOELASTICIDADE 

Mahler e Peyton32 através de inúmeros estudos afirmaram que a 

fotoelasticidade é um método experimental para avaliar tensões responsáveis pelas 

falhas das estruturas de materiais. Teceram algumas considerações sobre a 

aplicabilidade do método para análise de tensões em Odontologia, enfatizando que 

este método é particularmente aplicável a situações dentais devido às 

irregularidades das formas destas estruturas. O procedimento básico consiste na 

construção de um modelo fotoelástico da estrutura a ser analisada, simulando a 

direção e magnitude das forças aplicadas sobre este modelo, de maneira similar às 

condições da estrutura real. Decorre a partir disso uma necessidade absoluta de 

padronizar a construção dos modelos, pois, como afirmaram os autores, a força 
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aplicada aos padrões em testes produz tensões internas que se distribuem de 

acordo com a direção destas forças, forma e modo de sustentação.  

Dally e Riley33 afirmam que esta técnica é baseada na propriedade 

óptica de certos materiais transparentes, que quando submetidos a tensões, 

apresentam diferentes índices de refração em diferentes direções ao longo de seu 

corpo. O índice de refração é a relação entre a velocidade de propagação da luz no 

vácuo e a velocidade de propagação da mesma em um material qualquer. Em 

materiais que apresentam propriedades fotoelásticas, mudanças no índice de 

refração ocorrem na medida em que a tensão é aplicada. A associação de filtros 

dispostos entre o observador, a fonte luminosa e o modelo nos permitem a 

observação deste fenômeno. Tais filtros compõem um aparelho utilizado na técnica 

denominado polariscópio.  O polariscópio permite visualizar dois tipos de franjas: os 

padrões coloridos (claros), que são as franjas isocromáticas, as quais mostram a 

intensidade das tensões, e as linhas escuras, chamadas isoclínicas, sobrepostas às 

franjas coloridas relacionadas com a direção das tensões. Para visualização dos 

padrões isocromáticos (franjas coloridas), deve-se eliminar as isoclínicas (franjas 

escuras), e isso pode ser realizado com uso de filtros. Estes filtros, chamados placas 

―quarter-wave‖, irão cancelar rotações das ondas de luz, anulando as franjas 

isoclínicas (escuras). 

Campos Jr. et al.34 explicaram que a técnica consiste na passagem 

de luz polarizada, criando faixas coloridas no interior de materiais transparentes 

submetidos a forças externas; essas faixas correspondem às regiões de 

concentração de tensões. A partir do século XX, esse fenômeno começou a ser 

estudado como método de pesquisa para situações onde se exige conhecimento do 

espectro de distribuição de forças. Com o advento das resinas sintéticas nos anos 

60, esse método obteve grande impulso. Um protótipo do modelo original quando 

construído com material apropriado, sendo submetido a forças externas e 

atravessado por um feixe de luz polarizada, apresenta faixas que podem ser 

analisadas qualitativa ou quantitativamente e são denominadas franjas.  

O método fotoelástico possibilita observar a distribuição de tensões 

em toda a estrutura, permitindo uma percepção geral sobre o comportamento das 

tensões. Nessa técnica observa-se a localização das tensões dentro de um modelo 

experimental através de franjas de diferentes colorações. Pode-se inferir a 

quantidade de deformação resultante de determinada força comparando-se as 
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tensões observadas com a área livre de tensão. Quanto maior o número de franjas, 

maior a intensidade de tensões; e quanto mais próximas as franjas umas das outras, 

maior a concentração de tensões.35 

A ordem de franja apresenta-se de maneira crescente quanto à 

tensão, sendo diretamente proporcional à magnitude das tensões geradas.32 Esta 

ordem é determinada fotografando as franjas inteiras, que correspondem a fases 

múltiplas do comprimento de onda da luz utilizada. No caso de luz branca o espectro 

observado no analisador, apresenta colorações típicas para as ordens de franja:  

Franja de ordem N = 0, preta; 

Franja de ordem N = 1, transição violeta/azul; 

Franja de ordem N = 2, transição vermelho/verde; 

A partir deste ponto, todas as franjas de ordens inteiras(N) são 

determinadas pela transição vermelho/verde (Figura 1). 

Figura 1 - Visualização das cores das ordens de franjas e suas transições. 

 

Fonte: Bernardes.
36

 

2.4 RESISTÊNCIA À FRATURA 

Tendo em vista a importância das próteses provisórias no tratamento 

reabilitador oral, Almonte37 avaliaram a resistência e o modo da fratura de próteses 

de 3 elementos em resina acrílica polimetacrilato autopolimerizável, com e sem 

reforço em seu interior, constituídos sobre componentes para implantes. Como 
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reforço, foram utilizados fibras de vidro (Fibrante e Interlig), fibras de aramida 

(Kevlar) e fio ortodôntico de 0,07 mm. Os testes mostraram maior média de 

resistência à fratura para o grupo reforçado com fibra de vidro (26%), seguido do 

grupo reforçado com fibra de aramida (17%) e finalmente o grupo reforçado com fio 

ortodôntico com uma resistência somente 8% maior em relação ao grupo controle 

sem reforço. As fraturas dos corpos de prova reforçados foram consideradas 

favoráveis ocorrendo, predominantemente, os tipos ausente e parcial. 

Guzmán e Rosário38 testaram a resistência e o modo de fratura de 

corpos de prova que simularam uma prótese fixa de 3 elementos variando o 

comprimento do cantilever (7, 14 e 21 mm),  confeccionada em resina acrílica 

polimetacrilato autopolimerizável, com e sem reforço em seu interior, construídos 

sobre componentes para implantes. Como reforço foram utilizados fibra de vidro 

(Fibrante) e fibras de poli(aramida) (Kevlar). Não houve diferença estatisticamente 

significante em relação ao tipo de reforço, sendo que houve diferença significante no 

que respeita ao comprimento do cantilever. Quando o comprimento do cantilever foi 

de 7 mm os valores médios de resistência à fratura foram significantemente maiores 

que os apresentados pelos grupos  com 14 e 21 mm de comprimento. Em relação ao 

modo de fratura os grupos reforçados apresentaram fraturas mais favoráveis ao 

reparo, sendo do tipo parcial. 

Romanos et al.21 conduziram uma revisão sistemática da literatura 

referente ao período de janeiro de 1980 à junho de 2011, no intuito de identificar 

fatores relacionados ao sucesso a longo prazo de próteses com cantilever distal. 

Paralelamente também realizaram uma revisão tradicional para determinar 

complicações associadas com o design da prótese. As informações objetivas e 

subjetivas provenientes dos trabalhos revisados demonstraram uma nítida 

preferência pelo uso de próteses com cantilever distal, assim como poucos riscos 

estão associados com o uso deste tipo de prótese, propiciando uma opção de 

tratamento sem grandes riscos de complicações. 

Torrecilas-Martinéz et al.39 realizaram uma revisão sistemática e 

meta-análise com a finalidade de avaliar a influência dos cantileveres de próteses 

parciais fixas implantossuportadas na perda óssea marginal e nas complicações 

protéticas relacionadas. A escassez de evidências científicas sobre o assunto não 

permitiu conclusões claras, entretanto, apesar das limitações, a perda óssea 

marginal não parece ser influenciada pela presença de extensões em cantilever. 
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Além disso, mínimas complicações técnicas foram encontradas quando da presença 

de cantilever. 



 28 

3 PROPOSIÇÃO 

O presente trabalho teve como objetivos: 

- Comparar, através da análise fotoelástica, a distribuição das tensões geradas em 

próteses mandibulares sobre implantes, tipo protocolo: 

          - Grupo 1 (controle) – confeccionadas com uclas metálicos sem reforço. 

          - Grupo 2 – com reforço distal. 

          - Grupo 3 – com reforço mesial e distal. 

- Verificar, através de esforço em máquina de tração universal, a resistência à fratura 

das próteses com os diferentes tipos de reforço. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 ANÁLISE FOTOELÁSTICA 

4.1.1 Confecção da Réplica Mandibular 

A partir de uma mandíbula edêntula pré-fabricada (Nacional Ossos- 

Jaú, SP, Brasil) foi obtida uma réplica em resina acrílica autopolimerizável incolor 

(Jet- Campo Limpo Paulista, SP, Brasil), feita a partir de um molde de silicona por 

condensação. Na réplica foram instalados quatro (4) análogos correspondentes ao 

componente protético pilar cônico (Estheticone/Oralfix – Londrina, PR, Brasil) com 

plataforma de 4.1 mm, distribuídos equitativamente na região entre os forames 

mentonianos. Para isto, a mandíbula foi posicionada na base de um delineador e por 

meio de uma peça de mão reta fixada na haste móvel do aparelho foram realizadas 

as perfurações paralelas entre si com a sequência de brocas apropriadas (lança, 2 

mm, piloto 2/3 e 3 mm) visando reproduzir o diâmetro e o comprimento dos 

análogos. Após as perfurações os análogos foram fixados na mandíbula por meio de 

adesivo a base de éster de cianoacrilato (Superbonder – Loctite – Cajamar, SP, 

Brasil). Desta maneira, a réplica simulou um arco mandibular desdentado com 

quatro implantes colocados na região interforaminal, com os componentes protéticos 

instalados sobre eles. 
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Figura 2 - Réplica mandibular em resina acrílica incolor 
incluída em muralha de silicone. 

 
Fonte: Do autor 

4.1.2 Confecção do Modelo Fotoelástico 

Uma vez obtida a réplica foi realizada uma moldagem de 

transferência a fim de reproduzir em modelos futuros e padronizados a posição dos 

implantes. Para isto, os componentes para moldagem de transferência para moldeira 

aberta do citado componente protético foram parafusados sobre os análogos e 

unidos com resina acrílica ativada quimicamente (Dencrilay- Pirassununga, SP, 

Brasil) visando sua estabilização. 

Após a polimerização da resina acrílica para união dos transferentes, 

o conjunto modelo/transferentes foi posicionado e fixado com cera pegajosa 

(Clássico – Artigos Odontológicos- Campo Limpo Paulista, SP, Brasil) no interior de 

um recipiente confeccionado com um anel de tubo de PVC, com altura aproximada 

de 50 mm (Figura 4). 
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Figura 3 - Prova da réplica mandibular 
no anel de PVC. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 4 - Conjunto modelo/transferentes fixados 
no anel de PVC. 

 
Fonte: Do autor 

Para obtenção do molde da matriz foi utilizada uma silicona por  

adição para reprodução (Elite Double 16 fast/Zhermack- Badia Polesine, RO, Itália) 

manipulada na proporção de 1:1, conforme instruções do fabricante, e em 

quantidade suficiente (200 ml) a fim de proporcionar o perfeito preenchimento do 

anel (Figuras 5 e 6). Este preenchimento foi realizado lentamente, sobre um vibrador 

(Figura 7) e a uma distância de 30 cm do modelo, de acordo com o fabricante, 

prevenindo a incorporação de bolhas de ar no material enquanto o mesmo estava 

sendo vertido no interior do anel (Figuras 8 e 9) 
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Figura 5 - Silicona de reprodução. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 6 - Proporcionamento da 
silicona de reprodução. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 7 - Manipulação da silicona de reprodução. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 8 - Preenchimento do anel sobre vibrador e a 
uma distância de 30 cm, para evitar incorporação 
de bolhas, de acordo com o fabricante. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 9 - Anel preenchido. 

 
Fonte: Do autor 

Após 24 horas, os parafusos de fixação dos transferentes foram 

desapertados e a mandíbula acrílica removida, obtendo-se um molde inicial no qual 

permaneceram incluídos os transferentes (Figura 11). 

Figura 10 - Vista inferior do anel após 
polimerização da silicone. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 11 - Molde com os transferentes incluídos. 

 
Fonte: Do autor 

Para a obtenção do modelo de trabalho para a presente pesquisa, 

componentes mini-pilares (Oralfix – Londrina, PR, Brasil) com cinta metálica de 2 

mm de altura e plataforma de 4.1 mm foram instalados e os parafusos apertados 

com torquímetro até 32 N, na plataforma de implantes cilíndricos Titamax Ti Cortical 

(Neodent – Curitiba, PR, Brasil) de hexágono externo (3,75 mm de diâmetro e 11 

mm de comprimento), e estes conjuntos foram parafusados aos transferentes 

incluídos no molde de silicone, sobre os quais foi vertida a resina fotoelástica (PL-

2/Vishay- EUA), o qual foi desincluído após 24 horas. Todos os materiais descritos 

foram manipulados segundo as instruções dos fabricantes. 

O procedimento para obtenção do modelo de trabalho com a resina 

fotoelástica (PL-2/Vishay- EUA) foi repetido até se obter 3 (três) modelos idênticos, 

um para cada grupo de 05 (cinco) próteses totais que foram confeccionadas em 

resina acrílica, divididos da seguinte maneira: Grupo 1 (G1) – prótese sustentada por 

componentes uclas metálicos individualizados (controle); Grupo 2 (G2) – prótese 

sustentada por componentes uclas individualizados sobre os implantes medianos e 

conjunto para carga imediata (barra-coifa/Oralfix- Londrina, PR, Brasil) sobre os 

implantes distais; Grupo 3 (G3) – prótese sustentada por conjuntos para carga 

imediata (barra-coifa/Oralfix- Londrina, PR, Brasil) sobre todos os implantes (Figuras 

12, 13 e 14) 
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Figura 12 - Imagem dos componentes uclas 
individualizados (grupo 1). 

 
Fonte: Do autor 

Figura 13 - Imagem dos componentes com 
conjuntos para carga imediata 
nos implantes distais (grupo 2). 

 
Fonte: Do autor 



 37 

Figura 14 - Imagem dos componentes com 
conjuntos para carga imediata 
em todos os implantes (grupo 3). 

 
Fonte: Do autor 

4.1.3 Confecção das Próteses 

Para padronizar as próteses totais foi definido um padrão inicial. A 

partir do modelo mandibular padrão em resina acrílica, foram fixados componentes 

uclas para o pilar cônico sobre os análogos dos implantes. O modelo foi coberto por 

uma placa de silicone de EVA borrachóide (Placa Soft / Bioart-  São Carlos, SP, 

Brasil) com 2 mm de espessura, a qual foi conformada previamente em uma 

plastificadora a vácuo e recortada de acordo com a extensão do modelo, a qual 

proporcionou o alívio necessário para caracterizar uma prótese implanto suportada. 

A mesma placa foi usada de acordo com a obtenção de todas as próteses de todos 

os grupos em questão, que uma vez removida de sua posição original, promoveu um 

afastamento da base protética inferior da prótese da base superior do modelo. Sobre 

esta placa de silicone foi confeccionada uma base de resina acrílica (Figura 15) para 

sustentação adequada de um rolete em cera nº 7 onde foi realizada a montagem de 

dentes de estoque (New Dent / Vipi- Pirassununga, SP, Brasil) correspondentes a 

uma arcada inferior até o primeiro molar, sendo selecionado os tamanhos A26 para 

os anteriores e o correspondente posterior 32M. A montagem teve como referência a 

linha mediana do modelo, a qual serviu de base para o ponto de contato entre os 

dentes 31 e 41, assim como o contorno da arcada no sentido antero-posterior. Após 

a montagem dos dentes foram esculpidas as superfícies lisas das faces vestibulares 

e linguais. Finalizada a escultura em cera a prótese assim constituída, foi envolta por 

um silicone laboratorial extra-duro (Zetalabor/Zhermack- Badia Polesine, RO, Itália) 
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que uma vez polimerizado e removido de sua posição original forneceu uma 

referência para reprodução e montagem de todas as próteses em resina acrílica dos 

grupos 1, 2 e 3. 

Figura 15 - Base de resina acrílica para 
sustentação de rolete de cera. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 16 - Dentes montados em cera sobre 
base de prova. Vista vestibular. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 17 - Dentes montados em cera sobre 
base de prova. Vista lingual. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 18 - Muralha de silicona sobre enceramento. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 19 - Muralha de silicona separadas. 

 
Fonte:  Do autor 

Para obtenção das próteses do G1, G2 e G3 os componentes uclas 

já descritos foram parafusados sobre os pilares cônicos, enquanto um novo conjunto 

de dentes de estoque foi adaptado no molde de silicone extra-duro (Figura 19). Após 

estes procedimentos uma quantidade suficiente de resina acrílica incolor ativada 

quimicamente foi vertida sobre os dentes de estoque no interior do molde de silicone 

extra-duro e o conjunto foi imediatamente reposicionado no modelo mandibular 

permanecendo até a polimerização final da resina acrílica. Antes do 

reposicionamento do molde com a resina acrílica, as aberturas das uclas foram 

seladas com teflon, para evitar que a resina penetre em seu interior. Foram 

confeccionadas 5 (cinco) próteses para cada grupo em questão. 

Figura 20 - Duplicação do enceramento em resina 
acrílica incolor. Vista vestibular. 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 21 - Duplicação do enceramento em 
resina acrílica incolor. Vista lingual. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 22 - Grupo de próteses duplicadas. 

 
Fonte:  Do autor 
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Figura 23 - Corpo de prova do grupo 1 (sem reforço). 

 
Fonte: Do autor 

Figura 24 - Corpo de prova do grupo 2 (reforço distal). 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 25 - Corpo de prova do grupo 3 (reforço distal e mesial). 

 
Fonte: Do autor 

Uma vez polimerizadas, acabadas e polidas (Figura 22), as próteses 

foram individualmente instaladas sobre os implantes do modelo de resina 

fotoelástica correspondentes, sobre as quais foram aplicadas cargas individuais de 

100 N. Os locais para aplicação de carga foram a borda incisal do canino e a fossa 

distal do primeiro molar, utilizando para isto somente o lado esquerdo de cada corpo-

de-prova. A análise das tensões geradas foi realizada quantitativamente (MPa) por 

meio de um polariscópio de reflexão, considerando uma distância de 2mm ao longo 

dos limites mesial, distal e apical de todos os implantes. 

A análise fotoelástica foi realizada pelo método de fotoelasticidade 

de transmissão, por meio do polariscópio da marca Vishay (EUA). 

4.1.4 Análise Fotoelástica das Tensões Propriamente Dita 

As imagens a seguir (Figuras 23 e 24) exemplificam a aplicação de 

carga na borda incisal do canino e na fossa central do primeiro molar 

respectivamente. Os valores discriminados acima na imagem demonstram o cálculo 

em MPa no ponto em análise. 

Nota-se as marcações de cinco pontos no modelo fotoelástico, 

determinando os locais para análise da carga aplicada tanto na borda incisal do 

canino, como na fossa central do primeiro molar. 
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Figura 26 - Carga de 100 N na borda incisal do canino. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 27 - Carga de 100 N na fossa central do primeiro molar. 

 
Fonte: Do autor 
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Para a diferenciação na leitura dos valores nos cinco pontos quando 

da aplicação da carga no canino foram discriminados como pontos C1, C2, C3, C4 e 

C5, e quando da aplicação da carga no molar foram discriminados como M1, M2, 

M3, M4 e M5, como demonstram os desenhos esquemáticos abaixo. 

Figura 28 - Determinação dos pontos de análise de carga no canino. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 29 - Determinação dos pontos de análise de carga no molar. 

 

Fonte: Do autor 
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4.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FRATURA 

4.2.1 Confecção da Réplica Mandibular 

A partir de uma prótese padrão em resina acrílica foram parafusados 

04 análogos idênticos aos que foram utilizados na obtenção do modelo padrão em 

resina acrílica. Com os análogos posicionados sobre uma plataforma de aço 

inoxidável (40X60X20 mm) foram transferidas as posições para a superfície 

metálica, cujos locais foram perfurados em um torno mecânico, utilizando-se broca 

com diâmetro semelhante ao dos análogos, desde que possibilite o seu correto 

posicionamento. 

Uma vez realizadas as perfurações e posicionados os análogos, 

estes foram fixados ao local por meio de um adesivo epóxi de alta aderência 

(Sikadur 31 – Sika – Santiago, Chile), a fim de reproduzir a mesma posição utilizada 

nos modelos de resina fotoelástica. 

Figura 30 - Estrutura de aço 
inoxidável com análogos 
posicionados. 

 
Fonte: Do autor 

Sobre este conjunto de base metálica e análogos foram fixadas as 

mesmas próteses totais parafusadas utilizadas na análise fotoelástica, uma vez que 

o ensaio é de caráter não destrutivo. O conjunto foi então fixado à base da máquina 

de ensaio universal e por meio de uma ponta metálica utilizada em ensaios de 
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cisalhamento apoiada sobre a superfície oclusal do primeiro molar inferior do lado 

direito, foi realizado o ensaio de resistência à fratura. 

Figura 31 - Ensaio de resistência à fratura. 

 
Fonte: Do autor 

Figura 32 - Corpo de prova fraturado. 

 
Fonte: Do autor 

Após a obtenção dos resultados da resistência à fratura e da análise 

fotoelástica de cada grupo, foi realizado o Teste de Normalidade Shapiro-Wilk, que é 

o indicado para amostras pequenas, para os dois ensaios. Para o ensaio de 

resistência à fratura, o teste de Normalidade mostrou que as amostras são 

independentes (não pareadas) e sem distribuição normal (não paramétricos). Com 

estes resultados, o teste indicado para a análise estatística foi o Kruskal-Wallis, com 

um nível de significância de 5%. Também foi realizada a análise descritiva quanto ao 
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local das fraturas, conforme o padrão destas fraturas. 

Na avaliação dos resultados da análise fotoelástica, o teste de 

Normalidade Shapiro-Wilk, apresentou na análise entre os grupos, uma distribuição 

normal, sendo p > 0,05. Como as amostras são independentes (não pareadas) e 

com distribuição normal (paramétrico), o teste indicado é ANOVA e pós-teste de 

Tukey. 
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5 RESULTADOS 

Considerando a metodologia adotada, os resultados foram 

apresentados separadamente, abordando os resultados da análise fotoelástica e os 

resultados do ensaio de fratura. 

5.1 ANÁLISE FOTOELÁSTICA 

A tabela 1 apresenta os valores da média em MPa nos pontos 

determinados nas próteses dos três grupos avaliados. 

Tabela 1 - Média aritmética em MPa nos pontos de leitura das cargas. 

SEM REFORÇO 

PTOS  -  MÉDIA 

  REFORÇO DISTAL 

PTOS  -  MÉDIA 

 REFORÇO  MESIAL/DISTAL 

PTOS  -  MÉDIA 

 

C1          73,4   C1          105,4  C1          92  

C2          86,6   C2          88,6     C2          117  

C3          76,4   C3          92,4  C3          72,8  

C4          100,4   C4          143,8  C4          120,8  

C5          89   C5          132,2  C5          105,8  

M1          60   M1          117  M1          124,8  

M2          60,4   M2          99,8  M2          114,2  

M3          81,6   M3          112  M3          124,2  

M4          76,6   M4          155,4  M4          136,8  

M5          57,8   M5          153,2  M5          132,2  

       

Fonte: Do autor. 

De acordo com os valores obtidos, em uma análise intra-grupos e 

comparando-se ponto de força no canino (C) pelo mesmo ponto de força no molar 

(M), pode-se observar que no grupo 1 (controle - sem reforço) houve uma diminuição 

de todos os valores, com excessão do ponto C3 em relação ao M3. No grupo 2 (com 

reforço distal) houve aumento de todos os valores, e no grupo 3 (com reforço mesial 

e distal) todos os valores também aumentaram, com excessão do ponto C2 ao M2 

onde apresenta uma ligeira diminuição. 

Para uma análise entre os grupos, quando observada a carga no 
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canino (C), todos os valores aumentaram do grupo 1 para o grupo 2, e do grupo 1 

para o grupo 3 também houve aumento dos valores, com excessão do ponto C3. Do 

grupo 2 em relação o grupo 3 todos os valores diminuíram com excessão do ponto 

C2. 

Ainda em análise entre os grupos, mas observando os valores de 

carga no molar (M), no grupo 1 todos os valores são menores em relação grupo 2 e 

grupo 3. Comparando-se o grupo 2 em relação ao grupo 3 os valores são maiores 

no grupo 3, com excessão dos pontos M4 e M5. 

A análise estatística das diferenças fotoelásticas entre os grupos, 

com ANOVA e pós-teste de Tukey mostrou que houve diferença estatística entre os 

grupos sendo p = 0,0002. 

5.2 ANÁLISE DO ENSAIO MECÂNICO 

As tabelas 2, 3 e 4 apresentam os valores (Kgf) e característica do 

padrão de fratura das próteses, com cada representação esquemática. 

Tabela 2 - Valores e características das fraturas do Grupo 1. 

Corpo de prova Força (kgf) Fratura 

Pt 1 42,97 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 2 26,49 Fratura do parafuso (região dente 44) 

Pt 3 34,77 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 4 42,14 Fratura total da resina 

Pt 5 27,10 Fratura total da resina e do parafuso (44) 

Fonte: Do autor. 
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Figura 33 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 1. 

 

Fonte: Do autor 

Nas próteses do grupo 1 todas as fraturas se localizaram na 

superfície mesial do último pilar do lado direito (região do dente 44), do mesmo lado 

onde se aplicou a carga, sendo duas próteses com fraturas parciais (trincas) da 

resina, duas com fratura total, onde uma delas também apresentou fratura do 

parafuso do último pilar, e uma das próteses teve somente a fratura do parafuso. 

Observar que nos casos onde houve fratura do parafuso de fixação do pilar, os 

valores máximos registrados foram sempre menores em relação aos demais corpos 

de prova. 

Figura 34 - Corpo de prova fraturado (fratura total) 

 
Fonte: Do autor 
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Tabela 3 - Valores e características das fraturas do Grupo 2.  

Corpo de prova Força (kgf) Fratura 

Pt 1 35,16 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 2 32,87 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 3 31,85 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 4 32,71 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 5 20,07 Fratura parcial da resina (trinca) 

Fonte: Do autor. 

Figura 35 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 2. 

 

Fonte: Do autor 

 

Nas próteses do grupo 2 todas as fraturas se localizaram na 

superfície mesial do último pilar do lado direito (região do dente 44), mesmo lado 

onde se aplicou a carga, e todas as próteses apresentaram fratura parcial (trinca) da 

resina acrílica. 
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Tabela 4 - Valores e características das fraturas do Grupo 3.  

Corpo de prova Força (kgf) Fratura 

Pt 1 24,39 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 2 24,23 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 3 32,40 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 4 30,43 Fratura parcial da resina (trinca) 

Pt 5 40,21 Fratura parcial da resina (trinca) 

Fonte: Do autor. 

Figura 36 - Representação esquemática do padrão de fraturas do Grupo 3. 

 

Fonte: Do autor 

Figura 37 - Corpo de prova fraturado (trinca). 

 
Fonte: Do autor 

 

Nas próteses do grupo 3 todas as fraturas se localizaram na 

superfície mesial do último pilar do lado direito (região do dente 44), mesmo lado 
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onde se aplicou a carga, e todas as próteses apresentaram fratura parcial (trinca) da 

resina acrílica. 

Na análise estatística entre grupos foi realizado o teste de 

Normalidade Shapiro-Wilk, onde a amostra do grupo 2 não apresentou distribuição 

normal. 

Sendo as amostras independentes (não pareadas) e sem 

distribuição normal (não paramétrico), foi realizado o teste de Kruskal-Wallis que não 

apresentou diferença estatística entre as amostras. 

 

 

 



 55 

6 DISCUSSÃO 

A maioria das pesquisas em implantodontia associa o sucesso 

clínico a fatores relacionados à biomecânica. A falta de observação destes fatores, 

em prótese tipo protocolo, pode implicar em fratura da infra-estrutura metálica, 

afrouxamento e/ou fratura de parafusos protéticos, fratura do revestimento estético, 

fratura dos implantes, reabsorções ósseas e, até mesmo, o insucesso total na 

osseointegração.3,18,23,26 

Com o avanço das pesquisas, algumas questões biomecânicas 

foram sendo desafiadas e o surgimento de novas propostas para utilização de 

sistemas de implantes foi sendo avaliado e aplicado, como, por exemplo, a 

realização de reabilitações em um só estágio cirúrgico, a instalação de próteses 

precocemente ou imediatamente após a cirurgia de implantes, além da utilização de 

número menor de implantes em reabilitações extensas em arcos totalmente 

edêntulos.3,4,31,40 

Os estudos também mostram que cargas oclusais incididas no 

sentido vertical são as de eleição e menos nocivas para o equilíbrio do sistema 

estomatognático24,26,31, sendo este um fator fundamental para a longevidade da 

osseointegração. Desta forma, neste estudo foi realizado a aplicação de cargas na 

região de canino e primeiro molar, simulando uma oclusão equilibrada. 

Mediante os resultados da tensão provenientes da análise 

fotoelástica das próteses do grupo 1 (controle – sem reforço) em relação aos outros 

grupos, observa-se que, de maneira geral, todos os valores são inferiores aos 

demais, e relativamente sem muita variação, tanto na aplicação de carga na região 

do canino, como na região do molar, sugerindo uma dissipação das forças por toda 

a resina acrílica da estrutura da prótese, evitando a concentração de tensão em 

determinada região do implante e consequentemente do osso ao redor, o que 

certamente melhoraria a performance dos implantes.14,20,29 

Ainda em relação ao grupo 1, quando comparados os valores dos 

pontos de carga no canino em relação ao molar, apenas houve aumento no ponto 

M3 em relação ao C3, situado entre os implantes, sugerindo uma maior 

concentração de estresse nesta região, quando a carga é aplicada numa posição 

mais distal. Baseado nos estudos de Skalak23,26, onde analisam a biomecânica de 

tratamentos com implantes e a influência das forças funcionais sobre as próteses 



 56 

implanto-suportadas, pode-se afirmar que na presença de forças oclusais 

excessivas, a posição adequada dos implantes reduzem momentos de força, e 

distribuem a carga mais adequadamente. Assim sendo, a proximidade dos implantes 

contribuem para concentração de tensão entre eles, como verificado no presente 

estudo.  

Da mesma forma, quando observados os valores dos pontos de 

carga no molar em relação ao canino para os grupos 2 e 3, houve aumento em 

praticamente todos os pontos analisados quando a carga foi distalizada, alterando 

desta forma a sua distribuição sobre a prótese e influenciando as tensões peri-

implantares. A condição verificada ocorre em geral quando são indicadas próteses 

implantossuportadas com cantilever longo, aumentando a sobrecarga na prótese, o 

que resulta em aumento do tensão no sítio do implante distal, provocando maior 

perda óssea marginal em situações clínicas.39 

É possível observar um aumento dos valores das cargas na região 

distal do último implante (pontos M4 e M5)  nos grupos 2 e 3 quando a carga é 

aplicada no molar, tanto em comparação à carga aplicada no canino nestes mesmos 

grupos, como em comparação com o grupo controle (grupo 1). Assim fica 

caracterizado que toda prótese sobre implante com cantilever concentra a tensão na 

superfície distal dos implantes distais.28,39 

Analisando o aumento de todos os valores de tensão quando 

comparados os grupos 2 e 3 em relação ao grupo 1 (controle), fica evidente que a 

utilização de reforços metálicos pré-fabricados promovem uma maior concentração 

de tensão em todas as áreas ao redor dos implantes, gerando dessa forma um 

aumento da tensão ao redor dos implantes, o que pode contribuir clinicamente para 

alterações na biologia funcional óssea das estruturas peri-implantares.27,29 Diante 

disso, e sabendo que as falhas e complicações das próteses implantossuportadas 

estão associadas à biomecânica de três diferentes fatores como: magnitude das 

forças de flexão e comprimento do cantilever; resistência do material da prótese; e 

biologia óssea29, é possível afirmar que a oclusão é fundamental para a longevidade 

das próteses24, da mesma forma que a ausência de forças oclusais excessivas e 

uma adequada distribuição dos implantes favorecem a redução da tensão 

transmitida ao tecido ósseo.26 

Com relação ao teste de resistência à fratura, é necessário salientar 

que com a evolução científica do sistema Branemark de implantes, a utilização de 
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próteses de arco total implantossuportadas com cantilever ganhou grande impulso e 

maior aceitação na Implantodontia. Porém, complicações técnicas como fraturas da 

base de acrílico e de dentes são uma das maiores causas de falhas neste tipo de 

prótese.21 Neste estudo, a análise dos resultados da aplicação de carga para teste 

de resistência à fratura das próteses, é possível observar que não há significância 

estatística entre a força aplicada para os três grupos, independente da presença ou 

não de reforço metálico pré-fabricado. 

Também fica evidente que naqueles corpos de prova onde os 

valores registrados da carga aplicada no momento da fratura são os menores, houve 

fratura do parafuso de fixação, e ambas ocorreram nas próteses do grupo controle 

(sem reforço), sendo que neste grupo também ocorreram os casos de fratura total. 

Nos grupos 2 e 3, ambos com reforço metálico pré-fabricado, houveram apenas 

fraturas parciais dos corpos de prova.  A influência da extensão em cantilever sobre 

as complicações protéticas e biológicas permanece vaga na literatura39, e quando é 

planejada uma prótese implantossuportada com cantilever distal, fatores como 

seleção do componente, controle da magnitude de força, e resistência/capacidade 

dos conectores não são completamente compreendidos.21 

Ainda analisando as fraturas dos corpos de prova, fica caracterizado 

que os reforços metálicos pré-fabricados utilizados nas próteses dos grupos 2 e 3 

não promoveram aumento da resistência à fratura, como pode ser observado nas 

tabelas 2, 3 e 4. Pode-se atribuir aos reforços metálicos uma melhora no padrão de 

fratura de todos os corpos de prova destes grupos, que apresentaram fratura parcial 

da resina (trincas), sem o deslocamento total da porção fraturada, como verificado 

por Almonte.37 

Com a finalidade de sedimentar a extrapolação clínica dos achados 

científicos do presente estudo, análises complementares devem ser realizadas como 

o teste após fadiga e outros fatores não abordados são necessárias, pois exercem 

importante influência no comportamento biomecânico de infra-estruturas protéticas. 

Tais fatores podem ser desde as cargas oclusais, características físico-químicas do 

material restaurador, freqüência mastigatória e principalmente qualidade e 

densidade óssea ao redor dos implantes.  
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7 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que as tensões foram maiores nas próteses que 

apresentaram reforço metálico e especificamente na região distal do implante mais 

posterior. Com relação a resistência à fratura, observou-se que não houve diferença 

entre os grupos avaliados, porém a ausência do reforço metálico resultou em 

fraturas nos parafusos de fixação das próteses.   
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ANEXO 1- Poder do teste 

 
-- Wednesday, March 11, 2015 -- 18:26:51 

F tests - ANOVA: Repeated measures, between factors 

Analysis: A priori: Compute required sample size 

  

Input: Effect size f = 21.7310929 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Number of groups = 6 

 Number of measurements = 5 

 Corr among rep measures = 0.5 

 

Output: Noncentrality parameter λ = 9444.808 

 Critical F = 4.3873742 

 Numerator df = 5.0000000 

 Denominator df = 6.0000000 

 Total sample size = 12 

 Actual power = 1.0000000 

 
PODER DO TESTE – ALTO = 100% 
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ANEXO 2 - Análise estatística dos resultados do ensaio de análise fotoelástica 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS (MPa) 
 

Estatística Descritiva 
  

 - 1 -
G_Controle_ 

Força no 
Canino 

- 2 -
G_Controle_ 

Força no Molar 

- 3 -
G_Reforço_Distal_ 
Força no Canino 

- 4 -G_ 
Reforço_Distal_ 
Força no Molar 

- 5 -G_ 
Reforço_Mes/Distal_ 

Força no Canino 

- 6 -G_ 
Reforço_Mes/Distal_ 

Força no Molar 
 

Tamanho da 
amostra  

5 5 5 5 5 5 

Mínimo 73.400 57.800 88.600 99.800 72.800 114.200 

Máximo 100.400 81.600 143.800 155.400 120.800 136.800 

Amplitude 
Total 

27.000 23.800 55.200 55.600 48.000 22.600 

Mediana 86.600 60.400 105.400 117.000 105.800 124.800 

Primeiro 
Quartil (25%) 

76.4000 60.0000 92.4000 112.0000 92.0000 124.2000 

Terceiro 
Quartil (75%) 

89.0000 76.6000 132.2000 153.2000 117.0000 132.2000 

Desvio 
Interquartílico 

12.6000 16.6000 39.8000 41.2000 25.0000 8.0000 

Média 
Aritmética 

85.160 67.280 112.480 127.480 101.680 126.440 

Variância 116.028 120.532 598.352 639.172 386.252 74.508 

Desvio Padrão 10.772 10.979 24.461 25.282 19.653 8.632 

Erro Padrão 4.817 4.910 10.939 11.306 8.789 3.860 

Coeficiente de 
Variação 

12.65% 16.32% 21.75% 19.83% 19.33% 6.83% 
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Figura: box–plots mostra a mediana e os percentis 25% e 75% dos grupos 
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ANÁLISES DOS GRUPOS 
 
 

Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk)  tem distribuição normal, p > 0,05  
 

Resultados - 1 -
G_Controle_ 

Força no 
Canino 

- 2 -
G_Controle_ 

Força no 
Molar 

- 3 -
G_Reforço_Distal_Força 

no Canino 

- 4 -G_ 
Reforço_Distal_ 
Força no Molar 

- 5 -G_ 
Reforço_Mes/Distal_ 

Força no Canino 

- 6 -G_ 
Reforço_Mes/Distal_ 

Força no Molar 
 

Tamanho 
da amostra  

5 5 5 5 5 5 

Média  85.1600 67.2800 112.4800 127.4800 101.6800 126.4400 

Desvio 
padrão  

10.7716 10.9787 24.4612 25.2819 19.6533 8.6318 

W  0.9488 0.8150 0.8953 0.8601 0.9313 0.9640 

p  0.6677 0.1299 0.3951 0.2788 0.5334 0.7849 
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Amostras independentes (não pareadas) e com distribuição normal (paramétrico)  Anova = houve diferença estatística entre os grupos 
utilizamos o pós teste de Tukey para as análises das diferenças entre os grupos. 
 
TABELA DA ANOVA 
 
FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ              QM 
Tratamentos                        5 14.2 e+03    28.3 e+02 
Erro                                  24 77.4 e+02   322.474 
    
F = 8.7866   
(p) = 0.0002 
   
Média (Coluna 1) = 85.1600   
Média (Coluna 2) = 67.2800   
Média (Coluna 3) = 112.4800   
Média (Coluna 4) = 127.4800   
Média (Coluna 5) = 101.6800   
Média (Coluna 6) = 126.4400   
    
Tukey:            Diferença    Q            (p) 
Médias ( 1 a  2) = 17.8800 2.2264 ns 
Médias ( 1 a  3) = 27.3200 3.4019 ns 
Médias ( 1 a  4) = 42.3200 5.2697 < 0.05 
Médias ( 1 a  5) = 16.5200 2.0571 ns 
Médias ( 1 a  6) = 41.2800 5.1402 < 0.05 
Médias ( 2 a  3) = 45.2000 5.6283 < 0.01 
Médias ( 2 a  4) = 60.2000 7.4961 < 0.01 
Médias ( 2 a  5) = 34.4000 4.2835 ns 
Médias ( 2 a  6) = 59.1600 7.3666 < 0.01 
Médias ( 3 a  4) = 15.0000 1.8678 ns 
Médias ( 3 a  5) = 10.8000 1.3448 ns 
Médias ( 3 a  6) = 13.9600 1.7383 ns 
Médias ( 4 a  5) = 25.8000 3.2126 ns 
Médias ( 4 a  6) = 1.0400 0.1295 ns 
Médias ( 5 a  6) = 24.7600 3.0831 ns 
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ANEXO 3 - Análise estatística dos resultados do ensaio de resistência à fratura 

 
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS (Kgf) 
 

Estatística Descritiva 
 
  

 - 1 - G_Sem Reforço - 2 -G_Reforço Distal - 3 -G_Reforço Mesial e D 

Tamanho da amostra = 5 5 5 

Mínimo 26.490 20.070 24.230 

Máximo 42.970 35.160 40.210 

Amplitude Total 16.480 15.090 15.980 

Mediana 34.770 32.710 30.430 

Primeiro Quartil (25%) 27.1000 31.8500 24.3900 

Terceiro Quartil (75%) 42.1400 32.8700 32.4000 

Desvio Interquartílico 15.0400 1.0200 8.0100 

Média Aritmética 34.694 30.532 30.332 

Variância 62.229 35.705 43.601 

Desvio Padrão 7.889 5.975 6.603 

Erro Padrão 3.528 2.672 2.953 

Coeficiente de Variação 22.74% 19.57% 21.77% 

Assimetria (g1) -0.009 -1.993 0.775 

Curtose (g2) -2.958 4.251 0.004 

Média Harmônica = 33.2417 29.2982 29.2624 

N (média harmônica) = 5 5 5 

Média Geométrica = 33.9643 29.9666 29.7817 

N (média geométrica) = 5 5 5 

Variância (geom.) = 1.0236 1.0226 1.0198 
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Figura: box–plots mostra a mediana e os percentis 25% e 75% dos grupos 

 
 
Obs.: O número 1 e 5 no Box plot é o número da amostra com outlier, que está fora da média encontrada para o grupo. 
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ANÁLISES DOS GRUPOS 
 
 

Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk), amostra do G2 NÃO tem distribuição normal, p< 0,05  existe outlier na amostra com valor muito baixo e muito alto (Ver Box plot) 
 

Resultados G_Sem Reforço G_Reforço Distal G_Reforço Mesial e D 

Tamanho da 
amostra = 

5 5 5 

Média = 34.6940 30.5320 30.3320 

Desvio 
padrão = 

7.8885 5.9753 6.6031 

W = 0.8542 0.7392 0.9035 

p = 0.2594 0.0355 0.4225 
 
 
 

 
 
 
 
Amostras independentes (não pareadas) e sem distribuição normal (não paramétrico)  Teste kruskal-Wallis 
 
 
p<0,05  tem diferença estatística 

  

H  1.4600 

Graus de liberdade  2 

(p) Kruskal-Wallis  0.4819 

 
 
Portanto, p= 0.4819 amostras sem diferença estatística. 
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TABELA - Análise comparativa dos resultados em Kgf 
 
 
Tabela: Médias e desvio padrão dos grupos em Kgf. 

 
Grupos 

 
 (Força em Kgf) 

 
G_Sem Reforço 

 
34.69 (± 7.88) A 

 
G_Reforço Distal 

 
30.53 (± 5.97) A 

 
G_Reforço Mesial e Distal 

 
30.33 (± 6.60) A 

         
                   FONTE: ―Do autor (2015)‖ 

 
 *Valores com letras maiúsculas iguais não apresentam diferença estatística significante (α=0.05) 

 
 

 
 
 


