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Resumo 

 

A Odontologia restauradora atual atravessa uma fase de utilização de novos 

materiais e técnicas, que objetivam a diminuição de tempo e sessões clínicas, 

visando um tratamento mais rápido e eficaz. A restauração dos dentes tratados 

endodonticamente, com grande fragilidade de suas estruturas traz muitas vezes ao 

clínico, dúvidas quanto à melhor forma de atuar nesses elementos. Este estudo tem 

o propósito de avaliar a distribuição de tensões por meio do mapa de tensões de von 

Mises com a utilização de pinos intra-radiculares metálicos pré-fabricados e fundidos 

em dentes tratados endodonticamente utilizando o método dos elementos finitos. 

Primeiramente realizou-se a definição dos modelos geométricos partindo de um 

desenho esquemático de canino superior. A partir deste desenho esquemático foram 

criados os modelos computacionais utilizando o programa AUTOCAD 2006, versão 

16.2 (Autodesk, inc USA). De posse dos desenhos e suas estruturas delimitadas, o 

programa cria os nós, e por meio da união destes tem-se a criação dos elementos 

formando a malha nos modelos. A análise das distribuições das tensões foi baseada 

na anatomia do canino superior. Todos os modelos foram considerados sem o 

remanescente coronário e restaurados com coroa em metalocerâmica. Uma força de 

100N foi aplicada, com inclinação de 45º pela palatina, simulando o esforço 

mastigatório. O retentor metálico pré-fabricado apresentou uma distribuição menos 

uniforme e homogênea e com valores mais altos no conjunto total do sistema, 

imprimindo maior tensão na região radicular, sendo o menos indicado para o uso 

clínico em comparação com o retentor metálico fundido. 

 

Descritores: elementos finitos; retentores intra-radiculares; von Mises. 
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Abstract 

 

Restorative Dentistry today is undergoing a period of use of new materials and 

techniques that aim to decrease time and clinical sessions, aimed at a more rapid 

and efficacy. A restoration of endodontically treated teeth, with the fragility of its 

structures often brings the clinical doubt about the best way to act on these 

elements. This study aims to evaluate the stress distribution through the statement of 

von Mises stresses with the use of intra-radicular metal pre-fabricated and cast in 

endodontically treated teeth using the finite element method. First there was the 

definition of geometric models starting from a schematic drawing of maxillary 

canine. From this schematic drawing of the computational models were created 

using AUTOCAD 2006 program, version 16.2 (Autodesk, Inc. USA). In possession of 

the drawings and delineated their structures, the program creates the nodes, and 

joined each other the loop models were created. The analysis of the distributions 

of stresses was based on the anatomy of the maxillary canine. All models were 

considered without the coronal and restored with metal ceramic crown. It was 

Incidided a force of 100N with a slope of 45 ° for the palate, simulating 

the chewing effort. The retainer pre-fabricated metal had a less uniform 

and homogeneous distribution and higher values in the set total system, 

printing greater tension in the root region, and not suited for clinical use compared to 

the cast metal retainer. 

 

Keywords: finite elements, intra-radicular retainers; von Mises. 
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1 – Introdução 

 

A Odontologia restauradora atual atravessa uma fase de utilização de novos 

materiais e técnicas, que objetivam a diminuição de tempo e sessões clínicas, 

visando um tratamento mais rápido e eficaz. 

A restauração dos dentes tratados endodonticamente, com grande fragilidade 

de suas estruturas traz muitas vezes ao clínico, dúvidas quanto a melhor forma de 

atuar nesses elementos. O questionamento constante de como e com qual material 

restaurar os dentes após tratamento endodôntico tem sido baseado na preocupação 

com a possível modificação das características físico mecânicas de estrutura em 

função da remoção do órgão pulpar. Porém, o fato de realizar o tratamento 

endodôntico não significa que as características do esmalte e da dentina serão 

alteradas de modo a justificar o sacrifício de estrutura dental sadia para realização 

de procedimentos restauradores mais invasivos (Cohen et al. 1996). 

A indicação ou não de um pino intracanal baseia-se em vários parâmetros 

como a posição do dente na arcada, a oclusão do paciente, a função do dente, 

quantidade de estrutura dental remanescente e a configuração do canal. Os 

retentores intra-radiculares são indicados para reter e/ou restaurar a estrutura 

coronal destruída, para prevenir fraturas através da bifurcação em restaurações de 

molares e quando um dente sofre forças horizontais, de cisalhamento ou de 

compressão intensas e concentradas (suportes para próteses parciais fixas) 

(Amarante, 2003). 

A técnica de preparo para confecção do retentor intra-radicular deve obedecer 

a certos critérios que protejam o remanescente radicular da concentração de 

tensões, podendo levar a trincas ou fraturas da raiz, quando em função. Um maior 

comprimento do pino contribuirá para distribuir as tensões sobre uma área maior da 

raiz, melhorando sua resistência e aumentando sua retenção. Deve se deixar cerca 

de 3 a 5mm de material obturador na extremidade apical, a fim de manter o efetivo 

selamento apical obtido no tratamento endodôntico. O máximo de estrutura dental 

deve ser preservada no preparo do conduto, limitando o preparo tão somente a 

remoção do material obturador e a uma leve aspereza da superfície interna 

radicular. 
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Uma regra válida é que se deva deixar, no mínimo, 1,5mm de dentina 

lateralmente ao pino em todos os níveis de sua extensão. 

A retenção do pino é influenciada pelo contorno de canal, tamanho, forma, 

configuração superficial do pino e agente cimentante. Para selecionar os pinos a 

referência é o corpo externo do contorno da raiz e a forma do canal preparado. 

Muitos são os tipos e marcas comerciais de pinos disponíveis no mercado 

atualmente. Pode-se dividi-los em 2 grupos: personalizados (fundidos/Indiretos) e 

pré-fabricados (diretos) (Amarante, 2003). 

Os pinos metálicos fundidos são os mais tradicionalmente usados no processo 

de restauração de dentes tratados endodonticamente com ampla destruição coronal. 

Estudos teóricos têm sido feitos com pinos pré-fabricados, porém, faltam testes de 

longevidade, pois, clinicamente, quando esses pinos são utilizados como retentores 

intra-radiculares de próteses parciais fixas, estes parecem falhar principalmente na 

Interface material de preenchimento e face interna da coroa. Isso parece estar de 

acordo com o trabalho de Vasconcelos (2010), que comparou a utilização de 

retentores intra-radiculares mais núcleo de preenchimento em resina composta a 

retentores Intra-radiculares fundidos, concluindo que estes foram melhores quanto à 

distribuição de tensões. Apesar disto, os sistemas de pinos pré-fabricados tornaram 

se populares pela facilidade de uso, pelo seu baixo custo, por dispensar a etapa 

laboratorial, e estarem disponíveis em várias formas, tamanhos e materiais (metais, 

cerâmicas, fibras). 

Por mais que estudos já tenham demonstrado que a utilização de retentores 

intra-radiculares em reabilitação de dentes despolpados não aumente a resistência 

do remanescente dental, e que sua única função seja exclusivamente a retenção 

das restaurações (Cailleteau, Rieger & Akin, 2010; Cohen et al., 1996; Cohen & 

Burns, 1998), novos materiais e técnicas utilizando esse sistema estão sendo 

descritos para restabelecer a estética e a função de dentes tratados 

endodonticamente com grande perda estrutural. O emprego de núcleo metálico 

fundido (NMF) é uma técnica consagrada devido ao seu alto índice de sucesso 

clínico, porém, com o aprimoramento dos materiais resinosos adesivos e o aumento 

da exigência estética por parte dos pacientes, a necessidade de alternativas de 

tratamentos menos invasivos e esteticamente mais aceitáveis torna-se indispensável 

(Bessone & Fernandez, 2010; Coto, 2009).  
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Os pinos metálicos pré-fabricados geralmente são confeccionados de aço 

inoxidável, contendo 18% de cromo e 8% de níquel. O uso de tais ligas sofreu 

redução significante devido ao potencial alergênico do níquel, contribuindo assim 

para o uso dos pinos de titânio que são biocompatíveis. Os de aço apresentam 

módulo de elasticidade 20 vezes maior que o da dentina e os de titânio 10 vezes. 

Pinos com alto módulo de elasticidade não se flexionam quando submetidos a 

carregamento, podendo induzir o desenvolvimento de fraturas radiculares 

(Amarante, 2003).  

Os retentores intra-radiculares indiretos apresentam vantagens principalmente 

sobre o ponto de vista mecânico, pelo fato do núcleo estar unido ao pino em corpo 

único, diferente dos retentores indiretos onde o núcleo é construído em resina 

composta não havendo uma união tão efetiva, o que quando sob forças cisalhadas 

oferece mais risco de desunião entre pino e núcleo.  

Em um estudo realizado por Vasconcellos (2001) utilizando o método dos 

elementos finitos, através de um modelo matemático de uma prótese parcial fixa 

metalocerâmica, cujos retentores eram dentes tratados endodonticamente. Foram 

analisados os retentores metálicos fundidos e pré-fabricados. Os resultados 

mostraram que o retentor metálico fundido concentrou menos tensão na região 

cervical ao contrário do pino pré-fabricado, que favoreceu a falha marginal. 

O método dos elementos finitos, introduzido por Turner et al. (1956), é o mais 

avançado e eficaz procedimento de análise de tensões, deformações e 

deslocamentos, sendo hoje uma metodologia bastante eficiente, fiel e segura. 

Através desse método, que é bastante utilizado na Engenharia Mecânica, é 

possível construir modelos computacionais, que permitem a análise da distribuição 

de tensões e deformações. Este método permite a simulação da aplicação de forças 

sobre uma estrutura a ser investigada. Através de um programa computacional 

("software") específico, a estrutura é dividida em várias partes chamadas de 

elemento, que são conectados entre si, através de nós, e estes por sua vez 

compõem a chamada rede ou malha (Lewgoy, 2001). 

O Método dos Elementos Finitos tem hoje uma multiplicidade de aplicações 

nas pesquisas em Odontologia, e dentre elas podem ser citadas: a otimização do 
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desenho das restaurações, implantes dentais, pinos ou núcleos, próteses parciais 

removíveis e fixas; as interações entre osso periodontal, ligamento e dente; os 

efeitos físicos, biomecânicos e biológicos das forças de mastigação; e efeitos dos 

aparelhos ortodônticos (Ko et al., 1992) 

Na busca pelo sucesso na técnica restauradora de dentes despolpados, optou-

se analisar, pelo método de elementos finitos, a distribuição de tensões com o uso 

de dois tipos de retentores intra-radiculares, a fim de verificar qual material utilizado 

transmitiu melhor as tensões recebidas pelo remanescente dentário e tecidos de 

suporte. 
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2 - Objetivos 

  

2.1 - Objetivo geral 

 

Comparar o retentor intra-radicular metálico fundido com o retentor intra-

radicular metálico pré-fabricado. 

 

2.2 - Objetivos específicos 

 

Este estudo tem o propósito de avaliar a distribuição de tensões por meio do 

mapa de tensões de von Mises com a utilização de pinos intra-radiculares metálicos 

pré-fabricados e fundidos em dentes tratados endodonticamente utilizando o método 

dos elementos finitos. 
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3 - Revisão bibliográfica 

 

3.1 - Princípios do preparo dos retentores intra-radiculares 

 

Harris em 1871, já indicava a utilização do remanescente radicular para servir 

como retenção para uma restauração coronária. Sem qualquer explicação científica, 

ele recomendava a extirpação do nervo para colocação do "pivot", com o pino 

construído em madeira. 

Em 1965, Greenwald afirmou que o comprimento do pino deveria apresentar, 

no mínimo, a relação 1:1 entre seu comprimento e o comprimento total da coroa. 

A preocupação em se planejar e construção de um retentor intra-radicular, foi 

somente mostrada em 1971, por Rosenberg & Antonoff. Eles também indicaram a 

relação de 1:1 entre o comprimento do pino e da coroa, porém com o cuidado de 

não remover o selamento do terço apical. Recomendaram pinos que fossem largos, 

para não haver o enfraquecimento da raiz e o risco de fraturas, mesmo durante a 

cimentação. 

Abdullah & Mohamed (1974), em uma revista da literatura, encontraram que o 

pino deveria ter, pelo o menos, o comprimento da coroa ou 2/3 do comprimento da 

raiz. O diâmetro do pino deveria ser o mínimo necessário, para não enfraquecer o 

remanescente dental. Para canais divergentes, indicaram o uso de retentores 

bipartidos, em vez de um maior alargamento em busca do paralelismo entre as 

paredes dos canais. 

Colman (1979) indicava o uso de pinos intracanais para reforçar dentes 

tratados endodonticamente e para retenção de uma prótese, quando o dente era 

suporte de uma prótese fixa ou removível. Acreditava que para a construção do 

retentor intra-radicular o pino teria que ter, no mínimo, o comprimento da coroa 

clínica, mantendo pelo o menos 3mm de guta-percha para garantir o selamento 

apical. 

Analisando o desenho dos retentores, Spangler (1980) considerou 

desvantajosa a forma cônica em pinos, por oferecer menor resistência à tração e ter 



  20 

efeito de cunha devido a sua geometria. Qualquer imperfeição durante a fundição ou 

pressão, excessiva no ápice poderia causar a fratura do dente. 

Em 1988, Sorensen afirmou que a posição do dente na arcada, a quantidade 

de estrutura remanescente, o tipo de retentor intra-radicular e o material devem ser 

considerados. Ressalta ainda, que a excessiva remoção da estrutura dentária deve 

ser evitada para preservar o remanescente dental, que proporcionará uma maior 

resistência à fratura. 

Em 1996, Morgano revisou as técnicas existentes e as tendências atuais 

quanto à utilização de retentores intra-radiculares pré-fabricados e fundidos. Ele 

concluiu que a colocação de pinos e núcleos enfraquece a estrutura dentária e, 

sempre que possível, deveria ser feito um tratamento restaurador, visando prevenir a 

perda da vitalidade do dente. Quando necessária, a colocação dos pinos deve seguir 

alguns princípios: deixar 4 a 5mm do vedamento apical; a largura do pino não deve 

exceder a metade do diâmetro do tecido remanescente; deve haver cerca de 2mm 

de tecido remanescente dentário acima do limite cervical da coroa, para que haja um 

“abraçamento” do pino na dentina no limite cervical como proteção da raiz. 

Para Deutsch et al. (1997), o comprimento do retentor intra-radicular é a chave 

do sucesso para a retenção tanto para pinos fundidos como para pinos pré-

fabricados. Os autores recomendam dois critérios que determinam o desenho do 

retentor intra-radicular: deixar de 3 a 5mm de guta-percha na região apical e haver, 

no mínimo 1mm de espessura de raiz na região apical do pino. 

No mesmo ano, Lopes et al., avaliaram, através de radiografias periapicais, o 

comprimento dos pinos e as condições das obturações radiculares em dentes com 

retentores intra-radiculares. Os resultados obtidos mostraram que em 80,6% dos 

casos o comprimento do pino era incompatível com o princípio de retenção dos 

retentores intra-radiculares, e em 50,4% dos casos, os retentores foram 

confeccionados sem levar em consideração a condição da obturação do canal, 

demonstrando a importância de uma análise radiográfica antes, durante e após a 

colocação do pino. 

Para Fiunt & Gogarnoiu (1998), a confecção de um retentor intra-radicular deve 

seguir alguns critérios: promover adequado selamento na interface entre o material 
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do retentor e a superfície da raiz; deve haver uma adequada retenção; não deve 

provocar excesso de tensões na estrutura remanescente durante a preparação, 

inserção e função, e deve ter a rigidez necessária, não permitindo a fratura da raiz 

ou do pino. O retentor intra-radicular deve possuir alguns requisitos, como: 

adequado comprimento e assentamento nas paredes do canal. A porção coronária 

do retentor deva ser resistente o suficiente para suportar as forças mastigatórias, e a 

porção cérvico-coronal deve estar sustentada por estrutura dentária, ou seja, tendo 

como resultado um efeito cinta. 

Guilherme (1998) avaliou a infiltração marginal da região cérvico-coronal de 

raízes, após preparo do conduto e cimentação de núcleos metálicos fundidos. O 

preparo para retentor intra-radicular foi feito em um período de 72 horas após a 

obturação do canal, deixando, em média de 4 a 5mm de guta-percha apical. Através 

dos resultados obtidos constatou-se que nenhum dos cimentos testado foi capaz de 

vedar hermética e tridimensionalmente a extensão da região cérvico-coronal, sendo 

que o cimento fosfato de zinco apresentou o maior nível de infiltração seguido pelo 

cimento resinoso quimicamente ativado e por último pelo cimento resinoso 

fotopolimerizável. 

Lucas et al. (2010), dissertaram em uma revisão bibliográfica sobre dentes 

despolpados e preparos para pinos intra-radiculares, sustentaram que vários fatores 

clínicos envolvidos tais como, bom o estado periodontal, tratamento endodôntico 

bem sucedido, posição do dente no arco, quantidade e qualidade suficientes de 

dentina remanescente e escolha de um material que proporcione boa estética 

devem ser analisados antes da execução de procedimentos clínicos, sendo ainda o 

domínio da técnica por parte do profissional essencial para o sucesso do tratamento. 

 

3.2 - Avaliação das tensões em dentes tratados endodonticamente 
com o uso de retentores  intra-radiculares 

 

Preocupados com a distribuição de tensões sobre a raiz, em 1972, Hirschfeld & 

Stern afirmaram que as cargas funcionais, que atuavam em dentes tratados 

endodonticamente, são transferidas, a partir da coroa, para a raiz e tecido ósseo de 
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suporte, através do retentor intra-radicular. Recomendaram que o pino deveria ter, 

no mínimo, metade da altura óssea referente ao dente envolvido e que fosse o mais 

longo possível, sem prejudicar o selamento apical. 

Ainda em 1972, Standlee et al., através da aplicação de cargas e análise pelo 

método da foto elasticidade, compararam pinos paralelos, cônicos e rosqueáveis. 

Concluíram que os pinos cônicos produziram a maior concentração de tensões, 

além de apresentarem um efeito de cunha devido ao formato afilado. Os pinos 

paralelos mostraram uma grande concentração de tensões na região apical. 

Utilizando um teste de resistência à fratura Kantor & Pines (1977) sugeriram 

que, para um dente despolpado com dentina coronária intacta após tratamento 

endodôntico conservador, é indicado o reforço com pino metálico, já que este 

praticamente dobra a resistência do dente. Em dentes com pouco remanescente 

dentinário na coroa, recomendaram a utilização de ligas de ouro para confecção do 

retentor intra-radicular fundido em dentes com tratamentos protéticos complicados e 

pinos pré-fabricados com núcleo de preenchimento em resina composta, apenas 

para restaurações unitárias. 

Johnson & Sakumura (1978), através de testes mecânicos, compararam a 

retenção de pinos intra-radiculares em função de seu comprimento, diâmetro e 

forma. Os resultados mostraram que pinos cilíndricos apresentam uma resistência a 

forças trativas superiores, de ordem de 4,5 vezes àquela apresentada pelos pinos 

cônicos. Concluíram que o aumento do comprimento e da largura do pino 

aumentava substancialmente a retenção do mesmo na raiz. 

Davy et al. (1981), em estudo teórico, utilizaram o método de elementos finitos 

em modelos bidimensionais para comparar as tensões sobre um incisivo central 

superior hígido e um restaurado com coroa de cerâmica e retentora intra-radicular. 

Foi avaliada comparativamente uma série de desenhos para os pinos endodônticos. 

Quando comparado o modelo do dente hígido com o dente restaurado, a maior 

concentração de tensões na dentina foi encontrada no dente hígido, o que pode ser 

explicado pele presença do pino no dente restaurado, que, devido ao seu maior 

módulo de elasticidade, reduz o nível de tensões na dentina subjacente. Os 

resultados mostraram apenas pequenas alterações no padrão de tensão pela 

variação do diâmetro, comprimento e forma do pino. Pinos cilíndricos com maiores 
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diâmetros foram os que obtiveram os melhores resultados. 

Em um estudo clínico em 1984, Sorensen & Martinoff, avaliaram a longevidade 

de dentes restaurados após tratamento endodôntico. Concluíram que não houve um 

aumento significativo na resistência à fratura em dentes com pino intracanal. Para os 

dentes anteriores a média de sucesso para dentes restaurados sem retentor intra-

radicular foi de 84,7%, contra 89,4% com a colocação do pino, o que faz os autores 

acreditarem que a remoção de estrutura dental, durante o preparo do pino deve ser 

evitada. 

Pao et al. (1987), utilizando o método de elementos finitos, avaliaram a 

distribuição de tensões em um incisivo central superior, tratado endodonticamente e 

restaurado com pinos metálicos cônicos, associado os vários graus de envolvimento 

periodontal. Os autores concluíram que pinos cônicos oferecem vantagens sobre os 

cilíndricos. Quando o suporte periodontal apresentou-se reabsorvido, a inserção dos 

pinos cônicos reduziu a tensão na dentina, a possibilidade de perfuração da raiz, 

além de preservar maior quantidade de dentina na região periapical. 

Cailleteau et al. (1992), estudaram a distribuição de tensões pelo método dos 

elementos finitos em modelo bidimensional de um incisivo central superior tratado 

endodonticamente e restaurado de diferentes maneiras. Comparou-o com um dente 

hígido, aplicando sobre eles uma carga perpendicular a superfície palatina da coroa. 

Os resultados obtidos demonstraram que a colocação de um retentor intra-radicular 

altera o padrão de distribuição das forças ao longo da raiz, quando comparado ao 

dente hígido. Concluíram que a colocação de um retentor intracanal não estaria 

recomendada em todos os casos em que um dente tratado endodonticamente for 

restaurado, especialmente em dentes que possuam estrutura suficiente para receber 

uma restauração simples. 

Ainda em 1992, Ko et al. usando o método dos elementos finitos em modelo 

tridimensional de um incisivo central superior, estudaram o efeito da colocação dos 

retentores intra-radiculares na redução das tensões na dentina. Concluíram que, sob 

cargas horizontais, os pinos reduziam as tensões de 3 a 8% e, sob carga vertical, as 

tensões na dentina reduziram cerca de 20% Porém, como incisivos e caninos não 

estão sujeitos a cargas puramente verticais, o efeito de reforço do pino foi 

desconsiderado. 



  24 

Mori (1994) realizou um estudo de distribuição das tensões em um dente 

natural e em um dente restaurado com coroa metalocerâmica e retentor intra-

radicular fundido, com auxílio do método dos elementos finitos em um modelo 

bidimensional de um 2° pré-molar inferior, sob carga axial. Os resultados Indicaram 

um acúmulo de tensões de von Mises, na metade vestibular da raiz do dente hígido 

e do dente restaurado. As tensões se concentraram no ponto de aplicação das 

cargas, sendo maiores no dente restaurado, em função de maior módulo de 

elasticidade dos materiais restauradores. 

Ho et al. (1994) criaram um modelo matemático tridimensional de um incisivo 

central superior, tratado endodonticamente e restaurado com retentor intracanal, 

para analisar as tensões quando aplicada uma carga funcional e comparar com um 

dente hígido. Os autores concluíram que a colocação de um retentor intra-radicular 

não trouxe vantagem no que diz respeito ao reforço da estrutura remanescente, 

quando a estrutura coronária for preservada e o preparo do canal for o mais 

conservador possível. 

Cohen et al. (1996), compararam a resistência à fratura em 4 materiais 

diferentes usados em núcleo de preenchimento e 5 tipos de pinos pré-fabricados. Os 

autores encontraram 79% de falhas nos núcleos de preenchimento, e 21% das 

falhas restantes ocorreu por fratura da raiz, concluindo que o ponto crítico quando se 

usa pino pré-fabricado e núcleo de preenchimento, é um micro-movimento do núcleo 

de preenchimento que pode gerar uma falha na adaptação da coroa e infiltração 

marginal. 

Holmes et al. (1996) avaliaram o efeito das dimensões do retentor intra-

radicular na distribuição de tensões de um dente tratado endodonticamente e 

restaurado com coroa total. Foi criado um modelo matemático axissimétrico de um 

canino inferior e aplicada uma carga com inclinação de 45° na face vestibular. Os 

autores concluíram que quanto mais curto o comprimento do pino, maior a formação 

de tensões, tanto de compressão como de tração, nas paredes da raiz e, que a 

maior concentração de forças de tração encontrava-se na parede vestibular do 

canal, e as maiores forças de compressão se localizavam na parede palatina, ambas 

no terço coronário da raiz. 

Veiga (1996), fez um estudo comparativo, pelo método dos elementos finitos, 
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da distribuição das tensões internas pelo critério de von Mises, em modelos 

bidimensionais de dente hígido e dentes tratados endodonticamente, restaurados 

com retentores fundidos, longo e curto, sob carga axial e horizontal para vestibular. 

O autor concluiu que as maiores tensões foram observadas na estrutura óssea de 

suporte em ambas as cargas, e que o padrão de distribuição das tensões, no 

modelo dos dentes restaurados com retentor intra-radicular fundido longo, foi similar 

ao do dente hígido. O dente restaurado com retentor fundido curto apresentou 

maiores valores e maior área de tensão acumulada. 

Saldivar Bocangel (1999), utilizando o método dos elementos finitos, avaliou 

como os diferentes materiais usados para retentores intra-radiculares alteram o 

padrão das tensões geradas num incisivo central superior endodonticamente tratado 

e reconstruído com coroa total em porcelana e comparou estes resultados das 

tensões gerados com um incisivo central superior hígido. Foi aplicada uma carga de 

100N na superfície lingual do dente. Baseados nos resultados obtidos, o autor 

concluiu que a colocação de um retentor intra-radicular altera o padrão das tensões 

geradas e que esta pode ser também alterada dependendo do material do retentor 

utilizado. 

Xible (2000), comparou as resistências adesivas ao cisalhamento entre os 

componentes de 3 diferentes sistemas do retentores intra-radiculares pré-fabricados. 

Os espécimes foram submetidos a uma força do cisalhamento em uma máquina de 

ensaio universal Kratos, até fratura. Após análise estatística e observações 

macroscópicas o autor concluiu que o sistema pinos de zircônio com cerâmica IPS 

Empress Post e o sistema pinos de titânio com resina composta demonstraram 

diferença significante em relação ao sistema pinos de zircônio com resina composta. 

Em um estudo in vitro, Fukushima (2000) comparou a resistência à remoção de 

2 (dois) pinos pré-fabricados e pinos fundidos, cimentados com cimento fosfato de 

zinco e com cimento resinoso, quando submetidos a forças rotacionais. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise estatística ANOVA e concluiu-se que 

os pinos metálicos fundidos resistiram mais as forças rotacionais do que os pinos 

pré-fabricados e que ambos os cimentos usados apresentaram resistências 

semelhantes a forças rotacionais. 

Utilizando o método dos elementos finitos em modelos bidimensionais, Lewgoy 
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(2001), avaliou com diferentes pinos intra-radiculares podem alterar o padrão das 

tensões geradas de von Mises e de máxima tração e compressão em relação ao 

elemento dental hígido. A comparação foi feita entre um incisivo central superior 

hígido e com tratamento endodôntico, restaurado com núcleo metálico fundido 

(ouro), ou pinos pré-fabricados com preenchimento coronário em resina composta. 

Todos os pinos foram fixados com um cimento resinoso e recobertos por coroa total 

cerâmica. Uma força de 100N foi aplicada na superfície palatina dos modelos.  Dos 

resultados obtidos, o autor concluiu que os pinos intra-radiculares alteram o padrão 

das tensões geradas e dependendo do desenho do pino (cônico ou cilíndrico) e, do 

tipo do material (ouro, aço inoxidável, titânio ou fibra de carbono), a concentração e 

dissipação das tensões geradas, ocorrem de maneiras diferentes. 

Ainda em 2001 Vasconcellos analisou a distribuição de tensões internas de von 

Mises, em uma prótese parcial fixa (PPF) de 3 (três) elementos em metalocerâmica 

e em 2 (dois) sistemas de cerâmica pura, através do carregamento estático aplicado 

em modelos matemáticos bidimensionais obtidos pelo método dos elementos finitos. 

Em todos os modelos, foram utilizados retentores intra-radiculares fundidos em ouro, 

e houve simulação da ausência de contato proximal no modelo de PPF em 

metalocerâmica e em um dos sistemas de cerâmica pura. Os resultados mostraram 

que os 2 (dois) sistemas cerâmicos para PPF se comportaram, sob o ponto de vista 

mecânico e nas condições impostas pela análise, satisfatoriamente em comparação 

a metalocerâmica. 

Vokoyama (2002), comparou, através do método dos elementos finitos, as 

tensões von Mises geradas em 6 (seis) modelos de canino superior esquerdo 

tratados endodonticamente, e restaurados com pinos intra-radiculares escalonados 

e coroas metalocâmicas. Variou-se o tipo de núcleo e as linhas de terminação 

cervical (degrau puro, com bisel de 1 e 2mm). Avaliando as várias áreas de 

concentração de tensões de von Mises nos modelos, os resultados sugerem as 

seguintes conclusões: 

1. Modelos com pinos intra-radiculares escalonados de titânio com 

núcleos preenchidos com resina composta fotopolimerizável, mostram menores 

tensões na área de aplicação de carga , em relação aos núcleos maciços nas 3 

(três) terminações, transmitindo estas para o pino radicular. 



  27 

2. A linha de terminação com bisel de 2mm diminui os valores de tensão 

de von Mises  na área de menor espessura da dentina, transferindo para a área de 

apoio do osso cortical, sugerindo a presença do efeito de cintamento e maior 

estabilidade da restauração metalocerâmica. 

3. As linhas de terminação com bisel  

4. de 1mm, quando comparadas com as linhas de terminação em degrau 

puro e com bisel de 2mm, aumentam os valores de tensão von Mises nas áreas 

vestibular e palatina da película de cimento, elevando a tendência de rotação da 

restauração. 

Pierrisnard et al. (2002), compararam os efeitos de diferentes métodos de 

reconstrução corono-radicular na transmissão de tensões aos tecidos dentais, 

concluindo que na região cervical do dente restaurado aparecem as maiores 

tensões. Demonstraram que a combinação de pino intra-radicular de NiCr e núcleo 

de compósito gerou mais tensão cervical do que o conjunto pino e núcleo metálicos, 

comprovando que núcleos menos rígidos geram maior tensão nesta região.  

Albuquerque et al. (2003), avaliaram o efeito de diferentes geometrias e tipos 

de materiais de pinos intra-radiculares na distribuição de tensões em um incisivo 

central superior. Os resultados apontaram que as diferenças na geometria dos pinos 

causaram pouca influência na variação dos níveis de tensão, enquanto que os tipos 

de materiais restauradores introduziram maior variação dos mesmos. Pinos de aço 

inoxidável apresentaram as maiores concentrações de tensão, seguidos dos pinos 

de titânio e fibra de vidro. 

Em 2006 Escribanno et al. afirmaram em seu estudo através de uma análise 

tridimensional utilizando o método dos elementos finitos constatou-se que pinos 

metálicos fundidos possuem uma menor incidência de falha mecânica quando 

comparados ao pino pré-fabricado, com relação à distribuição das tensões houve 

uma maior concentração nos dentes restaurados com pinos metálicos fundidos. 

Num estudo realizado por Gagliani et al. (2006) verificou-se que pinos de fibra 

de vidro possuem um módulo de elasticidade mais próximo ao da dentina e reagem 

melhor com o sistema adesivo, não havendo necessidade de uma inserção muito 

profunda o que permite um resultado mais conservativo. O estudo avaliou as 
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distribuições das tensões utilizando o método dos elementos finitos tridimensional, e 

concluiu que retentores de fibra de vidro preservam melhor a integridade da raiz e 

distribuem melhor as tensões quando com parados aos retentores metálicos 

fundidos e metálicos pré-fabricados. Neste mesmo estudo verificou-se que a 

variação na profundidade de inserção do pino influencia na distribuição da tensão, 

em pinos muito curtos a tensão aumenta. Por outro lado constatou-se que a variação 

no diâmetro do pino não influencia na distribuição da tensão, com isso este estudo 

conclui que se devem preconizar métodos restauradores que mais preservem a 

integridade da coroa e da raiz. 

Em 2008, Santos Júnior verificou a influência de diferentes tipos de pinos intra-

radiculares sobre a resistência à fratura de um material restaurador coronário, 

utilizando o teste de tração diametral. Todos os grupos foram submetidos ao ensaio 

de tração diametral em uma máquina de ensaio Instron, até a fratura. Pela análise o 

autor concluiu que os pinos utilizados não reforçaram a resina composta; os pinos 

Light-Post, Dentorama e Fiber-Post apresentaram os melhores valores de 

adesividade ao material restaurador e o pino metálico Parapost apresentou o menor 

valor de adesão à resina de reconstrução coronal.   

Em 2009 Comaneci realizou um estudo de distribuição de tensões com o 

metodo de elementos finitos utilizando modelos de incisivo central superior hígido e 

comparando-o com um modelo restaurado com pino metálico de titânio e metálico 

fundido. Observou-se, como esperado, que os sistemas de pinos aumentaram o 

potencial de risco de fratura da raiz, sendo que o pino metálico pré-fabricado 

apresentou distribuição menos uniforme quando comparado ao metálico fundido. 

Utilizando o método de elementos finitos em modelos bidimensionais, 

Vasconcellos (2010), analisou o comportamento de duas próteses fixas de 3 

elementos, suportadas por um pré-molar e um molar inferior tratados 

endodonticamente. Comparou-se um modelo com retentores intra-radiculares 

fundidos e outro com retentores pré-fabricados mais núcleos de preenchimento com 

resina composta. Os resultados mostraram que, devido ao movimento de deflexão 

da prótese parcial fixa, tensões se concentraram na região disto-cervical do pré-

molar, sendo maiores nos modelos com pinos pré-fabricados e núcleo de 

preenchimento, e que, neles concentraram-se as maiores tensões sobre os 
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retentores intra-radiculares, provavelmente pelo menor módulo de elasticidade da 

resina composta quando comparada com o ouro do núcleo fundido. 

Bessone em 2010 realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a 

distribuição de tensões em caninos restaurados com pinos metálicos fundidos de 

titânio comparando com dentes hígidos e analisar o comportamento do referido pino. 

Na análise dos modelos foi observado q o pino metálico pré-fabricado absorveu 

muita tensão e não dissipou esta tensão uniformemente, aumentando o risco de 

fraturas. 

Ainda em 2010 Kaur desenvolveu um estudo com modelos de incisivos centrais 

utilizando pinos fundidos e metálicos. Os resultados mostraram maior concentração 

de tensão na coroa, no local de aplicação de força, e no terço médio da raiz. 

 

3.3 - Avaliação da visão inovadora na análise de tensões através da 

utilização do conceito de elementos finitos 

 

Com o passar dos tempos a análise das tensões geradas e analisadas em 

odontologia foi sofrendo alterações tornando seu estudo cada vez mais sofisticado, 

atualmente a melhor análise se faz com o auxílio do método dos elementos finitos. 

Em 2008 Freitas Júnior obteve resultados satisfatórios utilizando o método dos 

elementos finitos bidimensional para avaliar e comparar as tensões internas dos 

materiais e estruturas de suporte. Foi utilizado 8 modelos confeccionados no 

Autocad 2006 e analisados em elementos finitos em Ansys 10.0. 

Também em 2008, Antenucci fez o uso da análise de elementos finitos 

tridimensionais para avaliar a influência da inclinação e direção das cargas oclusais 

na distribuição das tensões. Foram elaborados 5 modelos e aplicada uma carga 

oblíqua de 45º com valor de 200N, tendo os seus resultados sido avaliados por meio 

do mapa de tensões de von Mises. 

Teixeira et al. em 2008 avaliaram as tensões após simulação de carga oclusal 

axial e uma carga oblíqua, as tensões de diversos componentes presentes no 
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sistemas atuais, por meio de análise de elementos finitos, com enfoque principal nas 

tensões geradas. 

Em 2008 também, Archangelo realizou um estudo no qual foi possível avaliar 

através do método dos elementos finitos tridimensional (3D FEA) utilizando o 

programa de elementos finitos ANSYS Workbench 10.0 para realizar as análises. O 

carregamento (150N) foi aplicado próximo à ponta de cúspide vestibular, com 45º de 

inclinação. Foram utilizados os critérios da máxima tensão principal ( max) e da 

máxima tensão cisalhante ( shear). 

Silva et al., em estudo de 2008, objetivaram a descrição de um protocolo para 

modelagem tridimensional de um primeiro pré-molar superior hígido para o método 

dos elementos finitos e a validação do modelo pela análise da distribuição de 

tensões de tração. Os modelos foram preparados e desenhados em papel 

milimetrado, escaneado e com 3DSMax®Autodesk, modelados tridimensionalmente. 

O modelo foi exportado para o NeiNastran® -Noran Engineering, Inc., onde foram 

definidas as propriedades das estruturas biológicas, além da geração da malha de 

elementos finitos e condições de contorno. Foi analisada a tensão tração presente 

no modelo de onde se concluiu que houve diferenças significativas na distribuição de 

tensão entre os grupos analisados. 

Lehmann e Elias em 2008 utilizaram a técnica dos elementos finitos para 

elaborar modelos interconectados comparando as tensões transmitidas ao osso por 

implantes dentários cônicos com hexágono interno e com hexágono externo usados 

nas reabilitações de pacientes com perda parcial dos pré-molares. 

No ano de 2008 Fraga realizou um trabalho no qual ela utilizou o Método de 

Elementos Finitos (MEF) tridimensional (3D), um modelo de maxila edêntula obtida 

por meio de cortes axiais tomográficos de 2mm de espessura digitalizados e 

transportados para o programa SolidWorks2008®. 

Em 2008 Alister et al. examinaram em seu estudo uma maneira para 

desenvolver um sistema de módulos, usando um sistema CAD comercial. Este 

desenvolvimento foi realizado mediante o uso de software Catia V5 R14 (Elementos 

Finitos – MEF). Tendo como resultado um modelo final de baixo custo para 

fabricação. Este fato acarretará no aumento e na facilidade do acesso da população 
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o que também possibilitará ao sistema de saúde o fornecimento destes à população. 

Em 2008 também, Tabata realizou um estudo com o objetivo de avaliar a 

distribuição de tensões no tecido ósseo peri-implantar nos implantes e nos 

componente protéticos de coroa metalocerâmica implanto-suportadas, utilizando o 

conceito de platform switching e comparando-o com uma conexão regular por meio 

do método de elementos finitos tridimensional (MEF-3D), aplicando uma carga de 

100N nos modelos confeccionados utilizando o programa computacional Ansys®. 

Em 2009 Coto, foram determinadas as constantes para os modelos dos 

materiais envolvidos, sendo então possível comparar a eficiência dos modelos 

através da utilização do modelo de von Mises. 

Verri et al. em 2009 com o programa Ansys 9.0 a e com um carregamento de 

50N, sendo este estritamente vertical, obtendo o mapa de deslocamento e de tensão 

de von Mises. 

No ano de 2009 Silva, Júnior, Neto e Aguiar realizaram um projeto no qual 

consistia ser uma revisão de literatura sobre os projetos que utilizaram o método dos 

elementos finitos (MEF) na odontologia, pois o método dos elementos finitos 

constitui-se de uma ferramenta de amplo uso nas engenharias, que 

permite, em computador, simular condições específicas em um material e determinar 

sua resposta para aquelas condições. 

Também em 2009 Soares, Ciuccio, Filho, Lenharo e Luiz apresentaram 

trabalho com características e resultados de ensaios realizados em implantes e 

componentes, com conexão cônica interna, tendo nele descritas as características 

principais do sistema: suas diferenças com relação ao sistema convencional e 

informações relativas ao conceito do produto. Foi usado o método de elementos 

finitos, como ferramenta de validação de projeto, juntamente com ensaios 

experimentais e a superfície foi caracterizada pela utilização do MEV – Microscopia 

eletrônica de varredura. 

Em 2010 Vasco apresentou um trabalho com O objetivo de avaliar 

comparativamente, o risco mecânico de alguns tratamentos com a utilização do 

método dos elementos finitos. Através da utilização de engenharia reversa e de um 

Scanner 3D para obtenção dos modelos foi possível a avaliação com uma carga 
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oclusal axial e uma carga oclusal oblíqua de 45º obtendo 16 diferentes simulações. 

May em 2010 com a utilização do COMSOL para a avaliação do método de 

elementos finitos (MEF) em modelos assimétricos bidimensionais submetidos a 

cargas de fraturas de 673,5N, 300,6N e de 308,3N avaliando assim a sua resistência 

a tração. 

Também em 2010 Meira, teve como objetivo simular por análise de elementos 

finitos o ensaio de tensão de polimerização com vistas a um melhor entendimento da 

mecânica do teste que permita explicar divergências encontradas entre estudos que 

utilizaram montagens experimentais semelhantes, porém com diferentes substratos 

de colagem. 

Júnior em 2010 realizou uma pesquisa na qual ele comparava o tratamento 

previsível, com a sua principal indicação residindo na possibilidade de evitar técnicas 

cirúrgicas invasivas. Tendo a geometria o principal fator para a avaliação das 

tensões, a resistência mecânica foi avaliada. 

Também no ano de 2010 Segundo avaliou e comparou qualitativamente, 

através de uma análise de elementos finitos tridimensional a distribuição das 

tensões geradas por cargas simuladas em modelos de implantes, coroas protéticas 

e em tecidos ósseo mandibular. Foram confeccionados 4 modelos tridimensionais a 

partir do programa Ankylos® e a partir do programa Straumann® , foi aplicada uma 

carga de 382N (vertical), uma carga de 8N (horizontal). Tendo como resultado que 

os pilares feitos com fibra de vidro mostraram concentrações de tensão menores 

que seus homólogos em titânio em ambos sistemas estudados e que em ambos os 

sistemas a região óssea de maior volume de tensões concentradas foi a cervical. 

Em 2010 Pessoa et al. realizaram um trabalho com o objetivo de avaliar a 

influência do desenho do implante nas micro-movimentações de implantes imediatos 

com carga imediata, que foi possível através da confecção de modelos em 

elementos finitos de um alvéolo de extração de um incisivo central superior e quatro 

desenhos de implantes de conexão interna. 

No ano de 2010 Travassos, Silva e Pigozzo realizaram um trabalho que 

descreve os métodos e a sequência de procedimentos para a modelagem em 

BioCAD de uma prótese dentária implanto-muco-suportada no sistema de fixação 
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barra-clipe. O modelo é a representação virtual de um modelo de resina foto-elástica 

de mandíbula com implantes e prótese a ser ensaiado no qual o modelo virtual foi 

posteriormente exportado para realização de análises numéricas pelo método dos 

elementos finitos a fim de comparar os resultados com o ensaio real utilizando o 

software Rhinoceros®. 

Em 2010 Noritomi et al. escreveram um trabalho tendo como resultado através 

da interpretação do campo de tensões obtido pela aplicação do método dos 

elementos finitos no modelo CAD da peça anatômica. O modelo Inicial parte de uma 

imagem tridimensional de tomografia a qual serve de base para criar, no software 

Rhinoceros, o modelo CAD que é composto por áreas adequadas ao controle de 

malhas. Esse controle foi feito na modelagem do problema de elementos finitos, o 

qual forneceu os campos de tensões na peça utilizando o software FEMAP e 

Neinastran. 

Também em 2010 Piccioni no qual foi avaliado a resistência a à flexão 

(seguindo a norma ISO N 4049:1988 no qual os corpos de prova foram 

confeccionados usando uma matriz metálica) e determinação das propriedades 

mecânicas e sua aplicação no método dos elementos finitos, constituindo a 

utilização do MEF – Método dos Elementos Finitos que é uma ferramenta de amplo 

uso que permite, em computador, simular condições específicas em um material e 

determinar sua resposta para essas condições. 

Em 2010 também, Luiz et al. estudaram as forças envolvidas durante a 

inserção e durante o serviço dos parafusos ortodônticos, uma vez que podem 

ocasionar a fratura dos mesmos levando ao insucesso do tratamento. A resistência 

mecânica do produto foi medida através de ensaio de carregamento oblíquo obtendo 

como resultado modificações que representam de um ganho de até 54% na 

resistência dos modelos analisados. 

Em 2011 Silva avaliou a distribuição de tensões em próteses fixas com 

retentores intracoronários. Utilizando de 8 modelos bidimensionais de elementos 

finitos, uma carga vertical de 500N foi aplicada na fossa central do pôntico e as 

tensões principais máximas (tração) e mínimas (compressão) foram apontadas em 

MPa. Inicialmente foram avaliados os 6 modelos com PPF de ZPEI e suas 

variações. 
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Poblete em 2011 avaliou o comportamento do complexo buco-dento-

alveolar por meio o método dos elementos finitos. A metodologia utilizada foi a partir 

de um modelo em formato esterolitográfico oriundo de uma tomografia 

computadorizada, o qual foi convertido para um modelo 3D pelo programa 

Rhinoceros® versão 4.0 recebendo 3 cargas diferentes (500, 1000 e 1500N) no 

programa ANSYS® v12 em regime quase estático, de caráter elástico linear.  

Também em 2011 Placido obteve sucesso com o seu estudo onde foi 

comparada, através de análise de elementos finitos, a distribuição de tensões em 

modelos que representam arranjos experimentais normalmente utilizados em testes 

de cisalhamento e micro-cisalhamento, verificarem a tendência de variar o local de 

início e o modo de fratura em função de mudanças nos parâmetros dos ensaios e 

analisar a influência de dois modos de fixação do substrato sobre a concentração de 

tensões. 

Em 2011 Santos com objetivo de foi comparar, por análise de elementos finitos, 

as respostas de tensão máxima principal (smax) em modelos de seção transversal 

circular ou oval, aderidos ou descolados e em modelos de dentes hígidos com canal 

de seção transversal circular ou oval com a utilização do método de análise de 

elementos finitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35 

4 - Material e métodos 

 

A metodologia desenvolvida neste estudo foi baseada na metodologia 

encontrada na literatura (Pegoretti et al., 2002; Li et al., 2006; Pierrisnard et al., 

2006; De Jager et al., 2006; Besone et al., 2010.): 

A) Pinos fundidos em NiCr foram utilizados, pinos metálicos pré-fabricados, 

quanto às tensões de von Mises que provocam no dente/periodonto pelo método 

dos elementos finitos. 

B) A aplicação da física em odontologia não é recente e tem desempenhado 

um papel essencial em avanços nessa área. 

O método dos elementos finitos é uma técnica onde se recria matematicamente 

o comportamento de um sistema físico determinado, ou seja, o protótipo físico pode 

ser estudado mediante a criação de um modelo matemático preciso. Um computador 

é usado para resolver um grande número de equações matemáticas, simulando as 

propriedades físicas da estrutura a ser analisada. 

Os elementos finitos são subdivisões, do modelo estudado, pequenas o 

suficiente para tornar viáveis as abordagens analíticas em cada um desses 

elementos e na combinação dos seus efeitos. Os elementos são interconectados por 

seus pontos nodais, que são pontos de união entre os elementos. As funções de 

interpolação permitem, uma vez determinados os deslocamentos em cada nó, 

interpolar deslocamentos e calcular deformações e tensões em qualquer ponto da 

estrutura. 

O método dos elementos finitos, para um caso de estrutura real, pode ser 

resumido da seguinte maneira: 

- Modelagem geométrica: é criado um modelo matemático do objeto em 

estudo. Normalmente, isto é feito utilizando um programa de computador capaz de 

produzir um modelo matemático da estrutura mecânica em consideração. 

- Modelagem por elementos finitos: subdivide-se o modelo geométrico em 

elementos interconectado por seus pontos nodais, os quais se encontram no 

sistema de coordenadas X, Y, Z. O conjunto resultante chama-se malha. Para criar a 
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malha, as propriedades dos materiais, que esta representa, precisam ser 

designados. Essas propriedades são: Módulo de Elasticidade e Coeficiente de 

Poisson. 

Definição do ambiente: nessa fase, serão conferidas ao modelo matemático as 

condições de fixação e carregamento, que simularão o modelo físico real. 

Análise: calculam-se os resultados (tensões, deslocamentos e deformações), 

ou seja, as respostas do modelo às solicitações de maneira dinâmica, estática ou 

térmica. 

Verificação dos resultados: apresentação dos resultados em forma gráfica. 

A análise por elementos finitos pode ser sintetizada em três etapas: pré-

processamento, processamento e pós-processamento. 

No pré-processamento, a estrutura é modelada, informando as características 

físicas dos materiais envolvidos. A estrutura é dividida através de elementos e nós 

para que, posteriormente, sejam aplicadas as condições de fixação e carregamento. 

A seguir passamos ao processamento, onde há o desenvolvimento do 

algoritmo para uma solução de máxima precisão, velocidade e confiança. 

Finalmente, no pósprocessamento tem se uma perfeita visualização dos 

resultados, apresentando ferramentas para procurar mostrar e conseguir novos 

cálculos através dos resultados obtidos na análise. 

 

4.1 - Descrição dos modelos 

 

A proposta do trabalho é, portanto, analisar e avaliar a distribuição de tensões 

no dente/periodonto pelo método dos elementos finitos, com a utilização de 

diferentes tipos de pinos intra-radiculares. 

Os modelos deverão ser criados a partir da imagem de um canino superior não 

vital. Todos os tipos de pinos deverão ter o mesmo comprimento, conicidade, serem 

submetidos às mesmas condições de carregamento e cimentados com cimento 
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resinoso do tipo dual. Além disso, deve se deixar 4mm de Gutapercha na porção 

radicular para selamento apical (Colman, 1979; Deutsch et al., 1997). 

 

Fig. 1- Imagem radiográfica do canino superior. 

A fim de obter um modelo matemático fiel às dimensões e características 

anatômicas normalmente encontradas, o comprimento do dente deverá estar na 

média de 26,5mm, conforme mostrado por Cohen (1998) e submetido a uma carga 

de 100N por palatina em um ângulo de 45º e o elemento dentário deverá ser inserido 

em um bloco de tecido de suporte com as seguintes estrutures anatômicas e 

características: 

a) uma camada de osso cortical com 2mm de espessura envolvendo todo o 

bloco do tecido de suporte (Holmes et al. 1996); 

b) uma película de osso esponjoso entre o ligamento periodontal e a porção de 

osso cortical que envolve o bloco de tecido de suporte (Holmes et al. 1996); 

c) uma porção uniforme de ligamento periodontal com 1,75mm envolvendo 
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toda a raiz (Grant et al. 1972); 

d) uma camada de osso cortical com 0.5mm de espessura envolvendo o 

ligamento periodontal (Grant et al. 1972); 

e) nesse momento, deverão ser definidas as propriedades físicas dos materiais 

a serem utilizados para que o programa possa criar os elementos e nós. 

Após isso, será feita a determinação do ambiente e análise das tensões para 

cada um dos elementos que compõem a malha tridimensional. 

Primeiramente realizou-se a definição dos modelos geométricos partindo de um 

desenho esquemático de canino superior. A partir deste desenho esquemático foram 

criados os modelos computacionais utilizando o programa AUTOCAD 2006, versão 

16.2 (Autodesk, inc USA). 

Partindo deste desenho esquemático foram criados modelos de caninos 

superiores restaurados com diferentes tipos de retentores intra-radiculares. Os 

retentores selecionados foram: metálico fundido em NiCr, metálico pré-fabricado em 

titânio, pré-fabricado em fibra de vidro e pré-fabricado em cerâmica.. Abaixo estão 

as propriedades biomecânicas dos materiais utilizados (quadro 1): 

Quadro 1 – Propriedades Mecânicas 

 

Materiais 
Módulo de Elasticidade               

(Gpa) 
Coeficiente de Poisson 

Cimento resinoso 8,37 0,24 

Resina composta 22,2 0,30 

Dentina 18,6 0,31 

Osso esponjoso 1,37 0,30 

Osso cortical 13,7 0,30 

Ligamento Periodontal 0,0689 0,45 

Guta-Percha 0,00069 0,45 

Liga níquel/cromo 185,0 0,33 

Cerâmica 69 0,3 

Titânio 103,4 0,33 
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Fig. 2 – Modelo do canino superior. 

 

Para definição da geometria dos dentes, as imagens adquiridas foram 

transformadas em arquivos e transferidas para o programa de desenhos 

AUTOCAD®, onde foi delineado o contorno dos dentes em tamanho real. 

Posteriormente esses desenhos foram transferidos para o programa ANSYS®, onde 

foram acrescentados os modelos referentes aos pinos e a coroa protética. Com isso 

no momento da simulação de forças foi somente necessário modificar o tipo de 

material do pino (Fig. 3). 
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Fig. 3 – Modelos de canino superior com os diferentes retentores intra-radiculares. 
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Desta forma, temos as seguintes situações (Fig. 3): 

1-Modelo de canino superior com pino metálico fundido e coroa cerâmica (A). 

2-Modelo de canino superior com pino metálico pré-fabricado em titânio, núcleo 

em resina composta e coroa cerâmica (B). 

De posse dos desenhos e suas estruturas delimitadas, o programa cria os nós 

e, por meio da união destes, há a criação dos elementos formando a malha nos 

modelos. 

 

Fig. 4 – Malha do modelo com retentor metálico fundido. 
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Fig. 5 – Malha do modelo com retentor metálico pré-fabricado. 

A análise das distribuições das tensões foi baseada na anatomia do canino 

superior. Todos os modelos foram considerados sem o remanescente coronário e 

restaurados com coroa em metalocerâmica. Foi incidida uma força de 100N, com 

inclinação de 45º pela palatina, simulando o esforço mastigatório. 
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5 – Resultados 

 

Após o processamento no programa Ansys, obteve-se as seguintes imagens 

resultantes da análise das tensões de von Mises (figura 6 e 7) 

 

Fig 6 - Resultado da distribuição das tensões no canino superior com pino metálico 

fundido, restaurado com coroa metalocerâmica. 

 

Fazendo-se uma análise da distribuição das tensões de von Mises pode-se 

verificar que o retentor metálico fundido de NiCr (Fig. 6), foi o que apresentou a 

melhor distribuição de tensões, mais uniforme e homogênea. Em quase toda a raiz, 

ligamento, crista óssea alveolar, porção coronária do pino, e coroa a distribuição de 

tensão é baixa e uniforme, havendo um ponto de concentração mais forte no ponto 

de aplicação da força na coroa e núcleo metálico. Os valores de tensão atingidos 

são os mais baixos da escala variando de 0.142 x 10-3 MPa a 1.186 MPa, sendo que 

o maior valor se dá quase que totalmente no retentor em toda sua extensão, o que é 

bastante positivo e favorece o uso deste tipo de pino na clínica odontológica.  
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Fig 7 - Resultado da distribuição das tensões no canino superior com pino 

metálico pré-fabricado, restaurado com coroa metalocerâmica. 

 

Na análise do retentor metálico pré-fabricado de titânio (Fig.7), quando 

comparado aos demais retentores, é o que apresenta maiores valores de tensão na 

região intra-radicular, principalmente na interface dentina/ligamento, o que sugere 

uma transmissão de tensão do retentor para a estrutura dentária.  

No ponto de aplicação da força comporta-se como o pino metálico fundido, há 

uma maior concentração na coroa e no pino. A sua distribuição não é uniforme, 

tendo seus valores aumentados na região da cortical óssea, acentuando-se no osso 

cortical próximo ao ligamento periodontal. 

Para a análise quantitativa, o elemento dentário foi dividido em regiões 

numeradas de 1 a 6 (figuras 8 e 9). Foram obtidos os valores Max de tensão por 

região, para realizar uma análise comparativa dos valores máximos apresentados 

em cada conjunto estudado. 
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Fig 8 - Pino metálico fundido subdividido em regiões determinando a máxima carga 

de atuação nas áreas demarcadas; sendo a região 1 - região coronal, região 2- terço 

médio e região 3 - região apical. 
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Fig 9 - Pino metálico pré-fabricado subdividido em regiões determinando a máxima 

carga de atuação nas áreas demarcadas; sendo região 1 – região coronal, região 2 - 

terço médio e região 3 - região apical. 
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Os valores de tensão máxima por região são apresentados na tabela 2 e 3: 

 

Tabela 1 - Tabela Região x Tensão Máxima, para o pino fundido. 

 

Tabela 2 - Tabela Região x Tensão Máxima, para o pino pré-fabricado. 

 

Pode-se observar que os valores de tensão máxima nas regiões são maiores 

no pino metálico pré-fabricado, quando comparamos ao fundido (gráficos 1, 2 e 3). 

Na analise do sistema, pode-se perceber que os valores de tensão máxima e 

mínima do conjunto dente/retentor, no metálico fundido apresentam-se próximos e 

nos metálicos fundido encontram-se bem distanciados na região cortical vestibular e 

na divisão dentina/pino próximo ao ápice, mostrando que este tipo de retentor 

transmite tensões de forma irregular para o elemento dentário. 
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Gráfico 1 - Gráfico comparativo correlacionando Tensão Máxima nas determinadas 

regiões para o pino fundido. 

 

 

Gráfico 2 - Gráfico comparativo correlacionando Tensão Máxima nas determinadas 

regiões para o pino pré-fabricado. 
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Gráfico 3 - Gráfico comparativo entre os dois tipos de pinos. 

 

Após a comparação entre os valores das três regiões de tensão dos pinos, fez-

se a análise gráfica e estatística, com a utilização de um histograma, determinando 

seus valores máximos, seus valores mínimos, sua amplitude total e sua amplitude de 

classe, sendo definidos como: 

Amplitude Total – é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo medidos 

diretamente no gráfico. 

Amplitude de classe – é calculada como a razão entre o a amplitude total e o 

número de classes. 

Número de classes – é o valor determinado para a variação dos valores de 

tensão em uma análise necessária para a sua comparação em histograma 

subseqüente. 

Através dessas determinadas constantes são definidos os valores de classe 

com seus determinados limites superiores e inferiores, como seguem neste estudo. 

Os limites de classe são definidos primeiramente (no caso apenas do 1º valor) como 

o valo mínimo somado da amplitude de classe. E para os valores subseqüentes ao 

primeiro valor, deve-se somar a amplitude de classe com o termo anterior. Como 



  50 

exemplo, para a obtenção do 2º termo é feita a soma do valor obtido no 1º termo 

com a amplitude de classe, e assim sucessivamente.  

O mesmo processo de análise foi repetido para ambos os pinos metálicos.  

Medidas para o Pino Metálico Fundido Valor da Tensão 

1 0,000142 

2 1,186 

3 2,371 

4 3,556 

5 4,742 

6 5,927 

7 7,112 

8 8,298 

9 9,483 

10 10,669 

 

Tabela 3 – Variação dos valores de tensão para o pino metálico Fundido para 

posterior construção de um histograma com a variação das tensões. 

Número de Classes 11 

Máximo 10,669 

Mínimo 0,000142 

Amplitude Total 10,668858 

Amplitude de Classe 0,969896 

 

Tabela 4 – Valores estatísticos para o pino metálico Fundido. 
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Medidas para o Pino Metálico Pré-Fabricado Valor da Tensão 

1 0.000143 

2 0,955 

3 1,910 

4 2,865 

5 3,820 

6 4,775 

7 5,730 

8 6,685 

9 7,640 

10 8,595 

 
Tabela 5 – Variação dos valores de tensão para o pino metálico Pré-Fabricado para 

posterior construção de um histograma com a variação das tensões. 

   

Número de Classes 11 

Máximo 8,595 

Mínimo 0,000143 

Amplitude Total 8,594857 

Amplitude de Classe 0,781351 

 
Tabela 6 – Valores estatísticos para o pino metálico Pré-Fabricado. 

 

 
Deve-se ter em mente que quando se realiza os valores das medidas de classe 

não se deve informar no histograma o valor superior, pois ele já será o valor obtido 

como máximo previamente obtido na análise. 

Analisando os pinos por região, observa-se que em cada determinada região 

residem diversos tipos de valores para as tensões sendo estas analisadas 

individualmente para cada pino nos Gráficos 6 e 7 e nas Tabelas 9 e 10 para o pino 

metálico fundido e o pino metálico pré-fabricado, respectivamente. Cores diferentes 

foram utilizadas para cada respectiva região; a cor azul foi utilizada para representar 

os valores respectivos a região 1, a cor vermelha para a região 2 e a cor verde para 
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a região 3 . 

Região 1 Região 2 Região 3 

0,000142 0,000142 0,000142 

1,186 1,186 1,186 

2,371 2,371 2,371 

3,556 3,556 3,556 

4,742 4,742 4,742 

5,927 5,927 5,927 

7,112 7,112 7,112 

 8,298 8,298 

  9,483 

  10,669 
 

Tabela 7 – Valores das diferentes tensões nas o pino metálico Fundido. 

 

 

Gráfico 4 – Gráfico dos valores por região para o pino metálico fundido. 
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Região 1 Região 2 Região 3 

0.000143 0.000143 0.000143 

0,955 0,955 0,955 

1,91 1,91 1,91 

2,865 2,865 2,865 

3,82 3,82 3,82 

4,775 4,775 4,775 

5,73 5,73 5,73 

 6,685 6,685 

  7,64 

  8,595 
 

Tabela 8 – Valores das diferentes tensões nas o pino metálico Pré-Fabricado. 

 

 

 

Gráfico 5 – Gráfico dos valores por região para o pino metálico pré-fabricado. 
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6 - Discussão 

 

As técnicas existentes e as tendências atuais quanto à utilização de retentores 

intra-radiculares pré-fabricados e fundidos foram revisadas por Morgano (1996) 

levando a conclusão que a colocação de pinos e núcleos enfraquece a estrutura 

dentária e, sempre que possível, deveria ser feito um tratamento restaurador, 

visando prevenir a perda da vitalidade do dente e quando necessário a colocação de 

pinos (retentores) intra-radiculares alguns princípios devem ser rigorosamente 

seguidos: deixar 4 a 5mm do vedamento apical; a largura do pino não deve exceder 

a metade do diâmetro do tecido remanescente; deve haver cerca de 2mm de tecido 

remanescente dentário acima do limite cervical da coroa, para que haja um 

“abraçamento” do pino na dentina no limite cervical como proteção da raiz. Neste 

trabalho procuramos analisar e avaliar as tensões que são produzidas ao nível do 

dente/periodonto por uma metodologia muita utilizada em engenharia mecânica e 

com aplicações cada vez maiores na odontologia: MEF, metodologia dos elementos 

finitos. 

Neste trabalho utilizou-se 1 (um) retentor intra-radicular indireto (metálico 

fundido) e 1 (um) retentor direto pré-fabricado (metálico), tendo os diretos um núcleo 

de resina composta e todos eles restaurados com coroa de metalocerâmica, em um 

canino superior. 

Para o fim de facilitar a discussão foi dividida o elemento em 3 regiões 

principais para a análise de valores de tensão regional. Abaixo serão descritos os 

achados por região: 

Na região coronária (região 1) o pino metálico fundido apresentou um pico de 

tensão máxima no valor de 5,730Mpa, enquanto que o pino metálico prá fabricado 

apresentou valor equivalente mais elevado de 7,112Mpa. 

Na região de terço médio do elemento estudado (região2) o pino metálico 

fundido apresentou um pico de tensão máxima no valor de 6,685 Mpa, enquanto que 

o pino metálico prá fabricado apresentou valor equivalente mais elevado de 

7,112Mpa. O valor de tensão máxima do sistema que representa o pino metálico 
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fundido encontra-se nesta região. 

Na região apical (região 3) o pino metálico fundido apresentou um pico de 

tensão máxima no valor de 8,595Mpa, enquanto que o pino metálico prá fabricado 

apresentou valor equivalente mais elevado de10,669Mpa. O valor de tensão máxima 

do sistema que representa o pino metálico pré fabricado encontra-se nesta região na 

porção de osso mais cortical , sugerindo uma forte transmissão de tensões para os 

tecido de suporte , enquanto que no sistema de pino fundido o ponto de tensão 

máxima encontra-se na porção mais apical do pino, o que dentro do estudo do 

método dos elemento finitos sugere uma menor transmissão de tensões tanto para o 

elemento dentário quanto para os tecido de suporte. 

A distribuição de tensões no dente/periodonto encontradas nesse trabalho se 

concentra mais na região cervical quando se utiliza pinos de titânio com núcleo de 

resina composta que os núcleos metálicos fundidos, o que está de acordo com os 

achados de Pierrisnard et al. (2002), comprovando que núcleos menos rígidos 

geram maior tensão nesta região.  

Os valores de tensão encontrados no sistema foram numerados de 1 a 10 , no 

sistema composto pelo pino metálico fundido há uma variação de 0,000143Mpa até 

8,595Mpa, enquanto que no sistema composto pelo pino metálico fundido há 

variação de 0,000142 até 10,669Mpa. Nota-se que a amplitude toal no primeiro 

sistema é bem menor do que a representada no segundo sistema. 

Num estudo realizado por Gagliani et al. (2006) avaliou as distribuições das 

tensões utilizando o método dos elementos finitos tridimensional, e concluiu que 

retentores de metálicos fundidos preservam melhor a integridade da raiz e 

distribuem melhor as tensões quando com parados aos metálicos pré-fabricados. 

Cohen et al. (1996), compararam 4 materiais diferentes usados em núcleo de 

preenchimento e 5 tipos de pinos pré-fabricados. Os autores encontraram 79% de 

falhas nos núcleos de preenchimento, e 21% das falhas restantes ocorreram por 

fratura da raiz, concluindo que o ponto crítico quando se usa pino pré-fabricado e 

núcleo de preenchimento, é um micro-movimento do núcleo de preenchimento que 

pode gerar uma falha na adaptação da coroa e infiltração marginal. Nesta pesquisa 

verificou-se também que o micro-movimento provocado pela força aplicada 
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aumentou as tensões na união do pino/resina composta exceto para o pino metálico 

fundido que teve uma dissipação das tensões de von Mises bem mais favorável. 

Davy et al. (1981) utilizaram o método de elementos finitos em modelos 

bidimensionais para comparar as tensões sobre um incisivo central superior hígido e 

um restaurado com coroa de cerâmica e retentora intra-radicular. Foi avaliada 

comparativamente uma série de desenhos para os pinos endodônticos. Quando 

comparado o modelo do dente hígido com o dente restaurado, a maior concentração 

de tensões na dentina foi encontrada no dente hígido, o que pode ser explicado pele 

presença do pino no dente restaurado, que, devido ao seu maior módulo de 

elasticidade, reduz o nível de tensões na dentina subjacente. Os resultados 

mostraram apenas pequenas alterações no padrão de tensão pela variação do 

diâmetro, comprimento e forma do pino. Embora neste estudo não haja dentes 

hígidos, nos relacionados a utilização de pinos encontramos os mesmos achados de 

Davy et al., baseado no módulo de elasticidade dos materiais dos retentores que 

estão diretamente ligados as dissipações e/ou concentrações de tensões. 

Em 2009 Comaneci realizou um estudo de distribuição de tensões com o 

método de elementos finitos utilizando modelos de incisivo central superior hígido e 

comparando-o com um modelo restaurado com pino metálico de titânio e metálico 

fundido. Observou-se, como esperado, que o pino metálico pré-fabricado apresentou 

distribuição menos uniforme quando comparado ao metálico fundido. 

Bessone em 2010 realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a 

distribuição de tensões em caninos restaurados com pinos metálicos fundidos de 

titânio comparando com dentes hígidos e analisar o comportamento do referido pino. 

Na análise dos modelos foi observado que o pino metálico pré fabricado absorveu 

muita tensão e não dissipou esta  uniformemente, transmitindo forte tensão para os 

tecidos de suporte, indo de encontro aos resultados deste estudo. 

Ainda em 2010 Kaur et al. desenvolveram um estudo com modelos de incisivos 

centrais utilizando pinos fundidos e metálicos. Os resultados mostraram maior 

concentração de tensão na coroa, no local de aplicação de força, e no terço médio 

da raiz, apresentando resultados semelhantes aos que foram encontrados nesta 

pesquisa, onde as maiores variações do padrão de cores ocorreram na região de 

terço médio radicular. 
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Estudos que elucidem o comportamento de materiais e técnicas restauradoras 

são fundamentais a fim de proporcionar o aumento do sucesso clínico dos 

tratamentos realizados. No caso de dentes restaurados com retentores intra-

radiculares, se houver fracasso do procedimento, é fundamental que o elemento 

dental apresente condições para que uma futura restauração possa ser realizada. 

Assim, parece lícito inferir que em situações clínicas em que haja uma 

incidência excessiva de cargas sobre o elemento dental reabilitado, o retentor intra-

radicular metálico fundido, quando comparado aos metálicos pré-fabricados, será 

capaz de reduzir o risco da ocorrência de fratura radicular. 
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7 – Conclusão 

 

De acordo com a metodologia empregada pode-se concluir que: 

 O retentor metálico fundido mostrou–se mais favorável ao uso clínico, pois 

apresentou distribuição de tensões mais uniforme e valores mais baixos no conjunto 

total do sistema. 

 O retentor metálico pré-fabricado apresentou uma distribuição menos 

uniforme e homogênea e com valores mais altos no conjunto total do sistema, 

imprimindo maior tensão na região radicular, sendo o menos indicado para o uso 

clínico. 
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