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Figura 4.8 – Encapsuladora zero. Optocal em amarelo. 
 

Na mesma consulta da realização do teste mastigatório, os indivíduos 

pertencentes ao grupo 1 tiveram os segundos molares reposicionados por 

remontagem clínica:  

1. fixação da prótese total superior no garfo do articulador semi-ajustável 4000 

(Bioart Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos, SP, Brasil) com 

godiva de baixa fusão em bastão (Kerr Corporation USA, Califórnia, Estados 

Unidos); 
2. transferência da prótese total superior para o articulador semi-ajustável 4000 

(Bioart Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos, SP, Brasil), utilizando 

arco facial; 
3. isolamento da porção basal da prótese total superior com vaselina e 

colocação de algodão nas áreas retentitvas da prótese total; 
4. fixação da prótese total superior com gesso comum tipo II (Asfer Indústria 

Química Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil) ao ramo superior do 

articulador semiajustável. Após a cristalização do gesso a prótese é levada 

novamente à boca;  
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5. tomada da relação maxilo-mandibular horizontal e fixação das próteses com 

silicone de condensação leve Oranwash L (Zhermack SpA, Itália); 
6. transferência e posicionamento das próteses no ramo superior. Isolamento da 

porção basal da prótese inferior com vaselina e colocação de algodão nas 

áreas retentivas; 
7. fixação da prótese total inferior com gesso comum tipo II (Asfer Indústria 

Química Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil) ao ramo inferior do articulador 

semiajustável; 
8. posicionamento dos segundos molares nos espaços antes ocupados por 

guta-percha rosa, observando-se os princípios de disposição, alinhamento, 

oclusão e articulação; 
9. fixação dos segundos molares com resina acrílica quimicamente ativada JET 

(Clássico Artigos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil) rosa;  
10.  acabamento e polimento na região próxima aos dentes; 

Na mesma consulta de realização do teste mastigatório, os indivíduos 

pertencentes ao grupo 2 tiveram os segundos molares rosas removidos por recorte 

de suas próteses. Além disso foram realizados acabamento e polimento das regiões. 

Quinze dias após a consulta do primeiro teste, foi realizado um novo teste, 

idêntico ao primeiro, para os dois grupos.� 
 Para a análise, o material coletado e seco em estufa foi dispensado 

dentro de um conjunto decrescente de peneiras granulométricas certificadas (Bertel 

Indústria Metalúrgica Ltda, São Paulo, SP, Brasil), com aberturas de: 5,6; 4,0; 2,8; 

2,0; 1,4; 1,0; 0,71 e 0,5mm e diâmetro de 5 polegadas (Slagter et al., 1993)(figuras 

4.9 e 4.10). O conjunto foi colocado sobre um aparelho vibratório por dois minutos 

para que os pedaços de Optocal – versão brasileira - de menor diâmetro passassem 

pelas peneiras de abertura maior e ficassem retidos nas de menor e assim 

sucessivamente. Em seguida, o material contido em cada peneira foi recolhido em 

recipiente padronizado e pesado em uma balança de precisão (Sauter Kg Ebingen, 

Alemanha). 
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Figura 4.9 – Peneiras granulométricas certificadas (abertura em mm) 
 

 
Figura 4.10 - Peneiras granulométricas certificadas empilhadas. Ordem decrescente de abertura       

(mm) 
 

Os dados em gramas foram tabulados e a porcentagem acumulada em cada 

peneira foi calculada e transferida para um gráfico de Rosin-Rammler (figura 4.11). A 

partir disto, determinou-se o D75 de cada um dos indivíduos, que representa a 

5,6 4,0 2,8 2,0 

1,4 1,0 0,71 0,50 
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abertura de uma peneira teórica, pela qual 75% das partículas passa em peso. O 

método estatístico escolhido para a análise dos resultados foi o teste t de student 

(p<0,05).  

 
Figura 4.11 – Gráfico de Rosin-Rammler 
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5 RESULTADOS  

 

 

Dos sujeitos envolvidos neste estudo, 10% eram do gênero masculino. A 

média de idade foi de 66,5±7,4 anos. Após a confecção das próteses totais maxilo-

mandibulares, um indivíduo do grupo 1 e dois do grupo 2 optaram por não colaborar 

com a pesquisa, diminuindo o grupo 1 para nove indivíduos e o grupo 2 para oito 

indivíduos. A tabela 5.1 ilustra a característica dos pacientes que concluíram o 

estudo.  

Tabela 5.1 – Característica dos pacientes que finalizaram sua participação no estudo. 

Característica Grupo 1 Grupo 2 

n 9 8 

Média de idade e desvio padrão 66,1±6 67±9,1 

Gênero Feminino 9 7 

Gênero Masculino 0 1 

 

Após a mastigação e peneiragem de cada material-teste, calculou-se a 

porcentagem acumulada em cada peneira em ordem decrescente de tamanho de 

abertura das mesmas. Os apêndices B e C contêm estas porcentagens acumuladas 

do material retido. 

 A partir da plotagem dos pontos no gráfico Rosin-Rammler (apêndices 

D a T), determinou-se um Dx ideal, ou seja, a abertura de uma peneira teórica ideal, 

pela qual as partículas passam em peso, para análise dos dados: D75 (quadro 5.1). 

Alguns sujeitos (B, C, F, G, L, M, Q; apêndices E, F, I, J, O, P, T, respectivamente) 

foram excluídos da análise de resultados por não apresentarem D75 (apêndice U), 

reduzindo os grupos para 5 indivíduos cada.  



 

 

39 

Quadro 5.1 – D75 de cada sujeito, independente do momento do teste (COM segundo molar e SEM 
segundo molar) 
 

 
SUJEITO COM SEM 

gr
up

o 
1 

J 4,1 3,6 
K 3,5 4,8 
N 4,6 4,4 
O 4 4,9 
P 2,7 2,8 

gr
up

o 
2 

I 3,8 4,6 
H 4,8 4,7 
E 5 5,6 
D 3,6 2,8 
A 3,9 4 

 
 

 Na tabela 5.2 observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significante entre presença ou não dos segundos molares na cominuição do material 

teste (p<0,05).  

 
Tabela 5.2 – Média e desvio padrão da eficiência mastigatória dos sujeitos COM segundo molar e 
SEM segundo molar, para o teste t de student (p<0,05) 
 

 

  

 

 

Foi feita também uma comparação entre a remoção dos segundos molares no 

primeiro teste ou no segundo, para analisar a hipótese de o momento da remoção 

dos dentes influenciar ou não nos resultados (quadro 5.2 e tabela 5.3). 

 
Quadro 5.2 – Grupos de acordo com o momento da remoção dos segundos molares  
 

  grupo 1 grupo 2 

SUJEITO J K N O P A D E H I 

COM 4,1 3,5 4,6 4 2,7 3,9 3.6 5 4.8 3.8 
 

 

 
n Média Desvio Padrão 

COM 10 4 0,68 

SEM 10 4,22 0,92 
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Tabela 5.3 – Média e desvio padrão da eficiência mastigatória dos dois grupos, em uma comparação 
de acordo com o momento da remoção dos segundos molares, para o teste t de student (p<0,05) 
 

 
n Média Desvio Padrão 

GRUPO 
1 5 4,22 0,63 

GRUPO 
2 5 3,78 0,72 

 

 De acordo com a análise estatística realizada (tabela 5.3), não houve 

diferença entre remover os segundos molares no primeiro ou no segundo teste 

(p<0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, o arco dental formado sem os segundos molares na prótese 

total não foi denominado encurtado e sim reduzido, diferente da denominação dada 

por Kayser (1981). Segundo o mesmo autor, a definição de um arco encurtado é: 

uma dentição em que os dentes mais posteriores estão ausentes. Apesar de não 

estar especificado quais dentes devem estar ausentes, a figura que acompanha a 

definição apresenta dentição até segundo pré-molar. Porém, estudos realizados 

sobre este tema tanto incluem quanto excluem o primeiro molar da definição 

(Kayser,1981; Witter et al.,1989; Hattori et al., 2003; Sarita et al., 2003; Aras et al., 

2009; Montero et al., 2009). Para evitar conflitos sobre o tema, optou-se portanto, 

por classificar o arco formado nesta pesquisa de arco dental reduzido. 

Dentre os métodos de análise disponíveis, os subjetivos foram descartados, 

pois a avaliação do sujeitos sobre sua mastigação apresentou-se conflitante com o 

resultado de testes de performance mastigatória (Slagter et al., 1992; Feine; Lund, 

2006). Além disso, havia dúvida em relação à sensibilidade dos sujeitos de avaliar o 

quanto a remoção de um dente de cada hemiarco afetaria em sua eficiência 

mastigatória. Optou-se pelo método de peneiras fracionadas, o qual, segundo 

Slagter et al. (1992), possibilita a verificação do grau de fragmentação do material 

teste em cada peneira e permite informação mais detalhada.  
Após análise dos métodos de performance mastigatória disponíveis, o 

Optocal foi escolhido como material teste, como observado na seção Material e 

Métodos. Esta escolha se deve ao fato do Optocal ser um material reprodutível, 

padronizável, que são fatores de difícil obtenção em alimentos naturais, e com 

propriedades mecânicas similares a estes, diferente do silicone de condensação 

puro, cuja elasticidade e resistência à fratura apresentam valores mais altos que os 

alimentos naturais (Slagter et al., 1993). Em estudos recentes, o Optocal tem sido 

bastante utilizado em testes de performance mastigatória (Fontijn-Tekamp et al., 

2000; van der Bilt; Fontijn-Tekamp, 2004; Pocztaruk et al., 2009; Mendonca et al., 

2009; Goiato et al., 2010) e a presença de uma variação brasileira (Pocztaruk et al., 

2008) permite a validação e padronização dos estudos no país. O método de 

difração a laser foi descartado para este estudo, visto que necessita de combinação 

com outro método, pois analisa apenas partículas menores que 2mm. Em indivíduos 
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com habilidade mastigatória comprometida como os participantes desta pesquisa, 

haviam partículas maiores de 2mm (Peyron et al., 2004). 

De acordo com a análise estatística realizada, como pôde ser observado na 

seção Resultados, não foi possível observar diferença estatisticamente significante 

quanto à eficiência mastigatória na presença e ausência dos segundos molares, 

apesar de estes dentes representarem 14% do total de dentes artificiais presentes 

em próteses totais maxilo-mandibulares.  

Pode-se atribuir a este resultado o fato do segundo molar não participar como 

o principal local de concentração das forças de mastigação. Autores que avaliaram 

as forças de mastigação concluíram que as forças de mastigação incidem 

principalmente em região de primeiro molar (Lundgren; Laurell, 1986; Watanabe, 

1990; Michael et al., 1990; Ogata; Satoh, 1995; Okeson, 2008). 

A máxima força mastigatória não foi avaliada neste estudo, uma vez que esta 

não é gerada durante a mastigação normal (Feine; Lund, 2006). Além disso, a 

confiabilidade deste tipo de avaliação é baixa, pois depende de inúmeros fatores 

fisiológicos e psicológicos (Koc et al., 2010). Interessante seria avaliar as forças 

durante a mastigação, como fizeram Watanabe (1990) e Ogata e Satoh (1995), 

porém, ao remover o segundo molar, não haveria medição da força nesta região, 

apenas na de primeiro molar, o qual já foi medido por esses autores.  

Neste estudo, foi denominado Dx, a abertura de uma peneira teórica, pela 

qual X% das partículas passa em peso, que é correspondente à definição dada 

anteriormente por diversos autores (Slagter et al., 1992; Slagter et al.,1993; Fontijn-

Tekamp et al., 2000; van der Bilt; Fontijn-Tekamp, 2004; Pocztaruk et al., 2009). 

Conforme pode ser observado no apêndice U, apenas três sujeitos da pesquisa 

apresentaram D50. Isto mostra o quanto a mastigação de edêntulos é deficiente, 

pois significa que a maior parte dos fragmentos cominuídos concentra-se nas 

peneiras de abertura maior, portanto, fragmentos grandes. A determinação de um 

Dx que abrangesse todos os sujeitos poderia levar a um resultado equivocado, por 

isso optou-se por um valor intermediário mais representativo, o D75, por mais que 

excluísse alguns sujeitos. Todavia, foi calculado o D50 e verificou-se que também 

não houve diferença estatisticamente significativa para o teste t de student (p<0,05) 

(Apêndice V). 

Os sujeitos foram randomicamente distribuídos em dois grupos e, após o 

primeiro teste, os sujeitos foram cruzados. Por meio dessa separação em grupos e 
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cruzamento posterior, buscou-se determinar se a remoção do dente em um primeiro 

ou segundo momento influenciaria o teste de performance mastigatória. Os 

resultados dessa comparação estão na quadro 5.2 e, após análise estatística 

verificou-se que não houve influência do momento da ausência dos segundos 

molares superiores e inferiores nas próteses totais (tabela 5.3), sugerindo que o 

momento da remoção dos segundos molares não é uma variável a se considerar na 

determinação da eficiência mastigatória do indivíduo. 

Por não ter sido verificada uma diferença entre a mastigação do material teste 

nos dois esquemas de montagem de dentes artificiais, pode-se inferir que, os 

segundos molares não necessariamente precisam fazer parte da prótese total. Pois,  

principalmente em casos em que o espaço intermaxilar existente não favorece fácil 

posicionamento, o tempo dispendido na montagem aumenta. Tal postura pode ser 

adotada também em atendimentos de demanda social como os projetos sociais, que 

têm o objetivo de oferecer tratamento de qualidade para o maior número de pessoas 

e em curto espaço de tempo. Nesses tipos de atendimento, diminuir o tempo de 

trabalho laboratorial com técnicas alternativas de igual qualidade às convencionais, 

permite abranger um maior número de favorecidos.  Além disso,  de acordo com os 

resultados deste estudo, pode-se adotar a montagem de dentes artificiais até 

primeiros molares em tratamentos que incluam próteses fixas sobre implantes. 

Nesses tipos de prótese, o cantilever presente na porção posterior da prótese deve 

ser curto (Rodriguez et al., 1994), pois, pela biomecânica do sistema e o 

posicionamento dos implantes impedem que o arco dentário se estenda além dos 

primeiros molares.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 A partir da análise dos resultados, pode-se concluir que não há 

diferença na eficiência mastigatória em próteses totais maxilo-mandibulares com 

arco dental terminando em primeiro ou segundo molares.  
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