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RES UMO

0 presente trabalho consiste de uma revisão da literatura sobre o uso dos encaixes em
prótese fixa, abordando aspectos fisiológicos e mecânicos que justifiquem a necessidade de
sua utilização, como também suas indicações e contra-indicações, vantagens e desvantagens,
localização ideal, disposição de suas partes componentes, classificação e considerações
quanto A oclusão.
Palavras-chave: Encaixes; Prótese fixa.
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ABSTRACT

The present paper is based in the revision of the literature about the use of the
attachments in prosthesis fixed, approaching fhisiologics and mechanics aspects that explain
the attachments necessity. Also approuch the attachments indications and contraindications,
its advantages and disadvantages, the perfect location for the attachments, disposition of its
parts, classificatation and consideratation about the occlusion.
Key words: Attachments; Prothesis fixed.
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1 INTRODUÇÃO

As próteses fixas apresentam certos problemas pelo fato de mais de uma unidade estar
envolvida. Nestes casos a aplicação da carga para a restauração envolverá a transmissão de
forças indiretamente para vários dentes pilares e estruturas de suporte, com a direção inicial
da força sendo alterada quando ela é transmitida. Isto por sua vez influenciará a resistência ao
deslocamento e a longevidade destas restaurações. Assim sendo uma engenharia inteligente é
necessária, pois do contrário as próteses fixas trariam mais perdas do que preservação dos
dentes restantes.
A ciência dos attachments, também conhecidos como encaixes tem longa data e surgiu
numa época onde não se imaginava desenho de infra-estruturas em computador, tão pouco em
raizes artificiais (implantes osseointegrados) ou digitalizaçâo de imagens intrabucais.
As primeiras tentativas de confecção de encaixes fixaram-se na construção de próteses
concebidas como destacáveis, e não removíveis, pelo desejo que os pacientes tinham de,
mesmo usando estas próteses, que estas fossem fixas. Uma das primeiras próteses destacáveis
foi creditada A Winder, onde os apoios dentais eram coroas em forma de concha com o topo
plano contendo roscas no seu interior; em cada coroa existia uma perfuração para receber um
parafuso.
0 Dr. Starr, em 1886, desenvolveu um tipo de prótese, na qual as coroas apresentadas
como telescópicas, eram utilizadas como apoio, e a prótese fixa era cimentada com
gutapercha, podendo ser removida periodicamente para manutenção através de um ligeiro
aquecimento.
No ano de 1889, Parr apresentou um sistema de retenção para próteses parciais fixas,
concebidas como destacáveis, onde encaixes eram colocados nos extremos dos dentes pilares,
sendo já denominados como porção fêmea, e tubos soldados nos piinticos, sendo
denominados como porção macho.
Independente do número de pioneiros, Herman Chayes foi, sem questionatnento, quem
introduziu os encaixes na odontologia, quando desenhou e produziu os Precision Attachments
que até hoje levam o seu nome e guardam suas características, embora várias modificações
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tenham sido feitas por inúmeros autores que se preocupar= com o assunto. A idéia de um tal

dispositivo de retenção foi francamente acolhida pelos profissionais da época, tendo muitos
passado a fabricar os seus próprios encaixes.
0 termo encaixe usualmente, refere-se aos attachments pré-fabricados que apresentam
inúmeras possibilidades de uso, tais como retentores de prótese parcial removível, meio de
união de próteses fixas, união de dentes a implantes osseointegrados e como auxiliares na
retenção de próteses totais.
Considerando que os encaixes são pouco utilizados em reconstruções protéticas, seja
por comodismo, preferência ou desconhecimento de suas indicações, o presente trabalho tem
como objetivo revisar a literatura sobre o uso dos encaixes em próteses fixas, ressaltando suas

indicações e contra-indicações, vantagens e desvantagens, classificação, localização ideal,
como também comparar alguns desenhos alternativos que foram desenvolvidos para atender
as expectativas atuais de eficiência e estética.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Markley (1951) aventou que uma prótese fixa, por sua construção rígida, produz
tensão que tende a limitar sua vida útil, a menos que a engenharia compense este fato. Os

dentes unidos rigidamente funcionam como uma unidade que possivelmente falhará no
retentor mais fraco que poderá se soltar de seu pilar ou, a parte metálica fraturar ou, a
cerâmica trincar e soltar devido A. flexão continua da estrutura de metal que as suporta. Os

dentes variam individualmente em seus movimentos, dependendo da carga; do comprimento,
largura e formato radiculares; direção do longo eixo; suporte de osso alveolar e espessura do
cimento. Geralmente a prótese é fixada entre um pilar mais resistente e outro mais fraco, é o
caso de um segundo molar e um segundo pré- molar que funcionam como pilares para
substituir o primeiro molar ausente. Quando em função, o menor pilar sofre maior tensão,
move-se mais do que o molar e, possivelmente, também numa direção diferente. Isto
estabelece uma força de alavanca que tende a degradar o agente cimentante no retentor mais
fraco. Muito freqüentemente, cáries se desenvolvem antes que a deslocação do retentor seja
observada. Assim sendo, a aplicação de um rompe-força no retentor mais fraco tende a
dissipar a maioria da força de alavanca. Porém o rompe-força está contra-indicado para
próteses de vão longo, pois ele distribui a maioria da tensão para o pilar com conexão rígida.

Ewing (1956) afirmou que a prótese segmentada deve ser construída de tal forma a
permitir certa soma de movimentos individuais ao dente suporte por meio de uma junta
móvel, transferindo, desse modo, os esforços e as deformações i membrana periodontal que

atua como um coxim ou amortecedor. Dentre as vantagens do uso do rompe-forças estão a
possibilidade de uma certa mobilidade individual ao dente suporte; a redução de ofensas
traumáticas dos pilares e dos oponentes, visto que, separados, não transferem cargas para

outras bases; a viabilidade para colocação de uma prótese sobre dentes desalinhados; a
compensação do deslocamento natural dos dentes submetidos a esforços; a redução do risco
de comprometimento pulpar; a facilidade da adaptação e da cimentação; a possibilidade de
recimentação caso haja descolamento da restauração da base rígida; a realização de
reconstrução ou reparo. 0 autor indicou este tipo de conexão para os casos de substituição de

apenas um dente sendo, segundo ele, excelente para a região de pré-molares e de molares
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inferiores; em casos de desalinhamento dos pilares; ocasionalmente em próteses de quatro
elementos, exceto em próteses anteriores e em algumas posteriores superiores; quando for
necessário evitar o desgaste excessivo dos pilares; com maior freqüência na regido posterior

que na anterior. Como contra-indicação foram citados próteses com espaços longos no arco
superior, pois o peso da prótese e a tendência natural dos dentes para inclinar-se e sofrer
rotação tendem a deslocar o encaixe; os casos em que os esforços naturais e a inclinação têm
uma tendência para deslocar o encaixe; situações em que os pilares estão com mobilidade
dental e necessitam de suporte; quando a oclusão oponente, sobre o pilar que suporta o
encaixe, for de dentes naturais, ao passo que, àquela que se opõe ao pilar que suporta o
piintico, for uma prótese removível. 0 tecido que suporta a prótese removível tem uma
tendência para ceder e assentar-se, provocando esta situação uma rotação ou extrusão da base
oponente, como conseqüência originar-se-á uma tendência de deslocamento do encaixe.
Quanto A localização o autor citou, como regra geral, que o rompe-força deve ficar no pilar
mesial. A tendência natural é a de inclinação ou do exercício de forças em direção A linha
média o que contribui para o acoplamento das partes da conexão. Quando colocado no pilar
distal, estas mesmas forças tendem a desalojar os componentes do rompe-força. 0 autor
classificou os encaixes semi -rígidos em dois tipos: de precisão que são manufaturados e
unidos A estrutura da prótese por soldagem; e de semiprecisdo que são aqueles em forma de
cauda de andorinha confeccionados laboratorialmente em modelos de cera.
Tylman (1956) descreveu que os encaixes são elementos friccionais ajustáveis,
usados com exclusividade como rompe-forças e como dispositivos paralelizantes para pilares
não paralelos em prótese fi xa. Citou ainda que o deslocamento vertical dos dentes de suporte
merece atenção especial no caso em que mais de dois dentes são usados como apoio. Nestes
uma pressão vertical exercida sobre o pilar intermediário pode intruir o dente em seu alvéolo
desprendendo-o de seu retentor. Portanto, em todos os casos de prótese fixa em que houver
um suporte intermediário, a alternativa deve ser o uso de um conector não rígido do tipo
redutor de esforços.
Johnston; Phillips; Dyrema (1964) afirmaram que o conector não rígido, ou união
rompe tensões, deverá ser empregado apenas na construção de uma prótese fixa, quando o
espaço for curto e o alvéolo remanescente e subjacente não tiver sido excessivamente
reduzido ou sofrido reabsorção muito ativa. 0 emprego de conector não rígido na fabricação
de prótese fixa está indicado nos casos onde houver dificuldade no preparo dos pilares para
uma via de inserção favorável, quando forem indicadas incrustações como retentores, ou

aisiforei
coos.'0
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quando uma incrustação ou coroa tiver sido previamente feita e estiver em boas condições.
Para que esta unido seja bem sucedida e não destrutiva, a prótese deverá ter o mesmo tipo de
oclusão em toda sua extensão, ou seja, apoiada nos dentes naturais, ou como uma prótese
suportada em parte pelos tecidos. 0 uso da união rompe-força é limitado e se possível deverá
ser recusado em favor de um conector rígido ou soldado.
Segundo Schweitzer; Schweitzer; Schweitzer (1968) o rompe-força em prótese parcial
fixa deve ser considerado como uma forma de cantilever, pois possui apenas uma soldadura
ou fixação terminal. Na parte final oposta do pôntico existe um apoio na forma de aleta que se
aloja em outro pilar terminal. 0 rompe-força em PPF tem sido usado para substituir um único
pré-molar em que o dente adjacente é forte e saudável e o espaço não é longo. Este tipo de
retauração tem sido bem sucedida, especialmente em pacientes jovens. No entanto, quando
este mesmo tipo de rompe-força é usado em pacientes idosos, onde as estruturas de suporte
estão mais debilitadas, tem havido muitas falhas. A causa das falhas tem sido o movimento
não fisiológico da aleta desconectada de seu apoio, a qual causa ação de alavanca no dente
pilar. Este movimento não é tão severo quanto àquele onde há apenas um p6ntico terminal
sem uma aleta suportando e limitando o movimento. Mas há uma movimentação continua
suficiente para, eventualmente, causar a perda do dente pilar rígido se não for fornecido
socorro. Onde dois dentes adjacentes posteriores ausentes, tal como um pré-molar e um
molar, são restaurados com este tipo de PPF, a deterioração se dá mais rapidamente e é mais
severa.
Para Myers (1969) o conector semi-rígido permite algum movimento individual das
unidades que estão unidas, e que a quantidade e direção de movimento depende do tipo de
conector. Ele é usado em situações onde o retentor não é suficientemente retentivo por alguma
razão, e é necessário romper o estresse transmitido do pôntico para o retentor através do
conector; onde não é possível preparar o retentor com o eixo de inserção compatível com a
prótese; e onde se deseja seccionar uma prótese extensa em duas ou mais unidades para
facilitar a construção, cimentação ou manutenção e ainda conservar uma medida de

esplintagem para os dentes. Este tipo de conector permite movimentos verticais das unidades
conectadas e pequenos movimentos em outras direções, que variam de acordo com o grau de
adaptação dos componentes do mesmo. Quanto mais precisa a adaptação, menor a quantidade
de movimento possível. Devido à justeza do conector, o contato não pode ser desfeito sob
cargas funcionais e a correta relação interproximal é mantida satisfatoriamente. 0 conector
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semi-rígido é geralmente usado em apenas um extremo da prótese, o extremo mesial e, em
outro extremo, um conector rígido.
Brehm (1973) afirmou que o rompe-força em prótese parcial fixa permite movimento
individual dos pilares e é usado para facilitar o paralelismo ou para proteger um pilar
enfraquecido.
Shillingburg Jr. e Fischer (1973) citaram que nem todas as situações requerem prótese
fixa completamente rígida. Nos casos de perda do primeiro pré-molar e primeiro molar de um
mesmo lado, o dentista deve selecionar um conector não rígido do tipo rompe-força. Os
fatores que levam à escolha deste tipo de conector são: os movimentos fisológicos dos dentes,
a posição dos pilares no arco e a capacidade retentiva dos retentores. Os movimentos de
magnitude e direções diferentes criam estresses que são transferidos aos pilares por meio dos
conectores. Esses estresses podem alcançar níveis destrutivos em uma prótese rígida de cinco
elementos com pilar intermediário. 0 excesso de força pode causar afrouxamento do retentor
mais fraco devido à ação de fulcro do pilar intermediário, dando condições para

o

desenvolvimento de infiltração marginal que geralmente se torna extensa antes de ser
diagnosticada. 0 conector semi -rígido consiste numa unido mecânica entre retentor e pôntico,
no lugar de uma conexão soldada. Possui um componente macho que é usualmente anexado
ao piintico e um componente fêmea situado no retentor. Bom senso deve ser exercido no uso
de conectores semi -rígidos, eles são restritos A. prótese de vão curto, substituição de um só
dente, pois a amplitude de movimento criado em próteses de vão longo pode ser muito
destrutiva para o pilar sob o retentor soldado. Uma distribuição equilibrada dos esforços
oclusais por todas as partes da prótese deve ser observado, se o pilar posterior e pemtico têm
como oponente uma prótese parcial removível e se as três unidades anteriores têm como
oponentes dentes naturais, a parte macho e a unidade posterior que estão sujeitas a uma
pequena ou nenhuma força oclusal podem sofrer supra-erupção. O conector não rígido pode
ser usado também em situações em que ha discrepância no longo eixo do pilar, a qual
impossibilita a confecção de uma prótese totalmente rígida sem que haja desgaste excessivo
de estrutura dental para se alcançar o paralelismo.
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Figura 1- Ação de fulcro proporcionada pelo pilar intermediário.
Fonte -

SHILLINGBURG JR. e FISCHER, 1973.

Zarb et al. (1978) citaram que os encaixes podem ser empregados em próteses fixas
onde os dentes pilares inclinados ou rotacionados impossibilitam a obtenção de uma trajetória
de inserção convencional e em casos de pilares com prognóstico duvidoso, neste o plano de
tratamento para a prótese fixa deve prever a possível perda de tal pilar e dar opções para
substituição deste elemento por outro trabalho protético que se adapte àquele pré-existente.
Segundo Goldstein (1980) os encaixes de precisão ou semiprecisão nas próteses fixas
podem melhorar significativamente a qualidade destas. Seus dois usos primários são para
eliminar os problemas de paralelismo e engrenar segmentos menores, o que evita longos
espaços de porcelana sobre metal. Em relato de caso clinico em que houve perda dos
incisivos laterais e caninos superiores, o objetivo principal era dar forma de canino aos prémolares que se apresentavam com inclinação divergente. Esta ausência de paralelismo tornou
impossível a confecção de uma prótese parcial fixa de seis elementos, a menos que ambas as
polpas fossem expostas ou se usasse uma técnica telescópica. A primeira opção era
impraticável e, na segunda, a estética seria prejudicada devido à possibilidade de exposição
das bandas de ouro dos telescópicos. Então foram construídas duas próteses parciais fixas
com encaixes de semiprecisão na face lingual dos incisivos centrais para ligar os segmentos
adjacentes. Como resultado obteve-se um sorriso harmônico, com seis dentes anteriores
aceitáveis. A opção por prótese fixa em cantilever seria difícil devido a mobilidade dos
incisivos centrais. A conexão de semiprecisão das duas próteses parciais estabilizou os
incisivos. A variabilidade na utilização dos encaixes de semiprecisão torna impossível o uso
de um modelo padronizado. Nos encaixes intracorondrios é necessário que a parte fêmea
esteja dentro da circunferência do dente, se assim não for, a estética do contorno dentário será
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violada, deixando uma permanente projeção na margem gengival da restauração.
comprimento dos encaixes está limitado pelos tecidos gengivais e pelo fato de que ele pode
introduzir-se na área em que as cúspides opostas ocluem. Um problema encontrado com
freqüência nos encaixes intracorondrios é a falta de redução dentária adequada, que causa
sobrecontorno da coroa, acarretando um resultado anti-estético e também biologicamente
inaceitável. Portanto é contra-indicado o uso dos mesmos em dentes de pequeno tamanho
quando as forças mastigatórias se dirigem para fora do eixo, ou quando a ausência de recessão
adequada da polpa torna a preparação dos dentes de apoio impossível.
Sutherland et al. (1980) concluíram através de análise fotoeldstica que as próteses
unidas rigidamente apresentaram maior uniformidade na distribuição do estresse sob cargas
funcionais, no entanto a aplicação destas cargas conferiu uma ação de torque visto que, a
prótese rígida e seus pilares responderam como uma unidade. Nas próteses em que foi
utilizada uma conexão semi -rígida a ação de torque pareceu ser minimizada devido ao fato
deste tipo de conexão permitir certa independência de movimento dos pilares.
Jacobi; Shillingburg Jr.; Ducanson (1985) afirmaram que restaurações fixas
geralmente falham devido ao enfraquecimento gradual da película de cimento sob cargas
repetidas durante um período de tempo. Tendo em vista este fato, simularam,
laboratorialmente, a influência da mobilidade dental na retenção de uma prótese fixa
submetida a impactos repetidos de mesma intensidade. Os resultados indicaram que próteses
sobre pilares imóveis ficaram retidas por um período de tempo maior do que próteses sobre
pilares móveis. Os impactos que incidiram entre os centros de rotação dos pilares foram
suportados por um período de tempo maior do que os impactos que incidiram mais próximos
dos extremos da prótese. Quanto maior a mobilidade, mais livre está o pilar para rotacionar e
produzir um efeito de levantamento do retentor do pilar oposto da prótese, assim sendo um
maior efeito amortecedor deve ser esperado para prolongar a retenção da restauração. Os
dados obtidos sugeriram que coroas ancoradas sobre dentes com mobilidade requerem maior
retenção do que coroas sobre pilares extremos relativamente imóveis. Os impactos oclusais
são melhores suportados quando incidem em áreas da PPF sobre e entre o centro de rotação
dos dentes pilares. Se a PPF tiver que suportar cargas fora destas áreas, como é o caso de
p6nticos em cantilever e alguns pilares inclinados, o retentor mais distante da carga excêntrica
prevista deve ter retenção excepcionalmente boa.
O'Connor; Caughman; Bemis (1986) afirmaram que o problema óbvio com a falta de
paralelismo, presente em molares inclinados quando requisitados como pilares em prótese
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fixa, é o estabelecimento de um eixo de inserção comum. 0 tratamento ideal seria a
movimentação ortod6ntica para verticalização do molar mas, freqüentemente, o dentista tem
que tratar o problema do paralelismo usando puramente o artificio restaurador. Dentre as
alternativas descritas para contornar este problema, sugeriram o uso de um encaixe para criar
um conector não rígido. 0 desenho proposto consiste de um encaixe inserido totalmente no
p6ntico. Isto permite um preparo conservador de ambos pilares sem preparação de uma caixa
distal no pilar anterior para acomodar a parte fêmea e, o pilar inclinado não necessita ser
reduzido demasiadamente para alcançar um eixo de inserção comum. A interface das duas
metades do p6ntico é desenhada de modo a ficar afastada da margem gengival e da superficie
oclusal eliminando assim um problema de higiene ou oclusão. Além disso, outra vantagem da
localização do encaixe no p6ntico é o aumento da estabilidade alcançado pelo uso de toda
extensão do p6ntico e pela colocação de paredes e sulcos adicionais na base do p6ntico.
Lacroix e Lacroix (1987) abordaram dois problemas típicos encontrados em próteses
parciais fixas extensas que justificariam o uso de um sistema de encaixe. 0 primeiro diz
respeito as situações em que o paralelismo entre pilares múltiplos é impossível ou sua
obtenção acarretaria uma perda excessiva de estrutura dental e também comprometimento da
retenção friccional. Situações estas como inclinações dentárias; dentes com vitalidade pulpar,
onde não está indicado o tratamento endod6ntico; núcleos metálicos ou preparos protéticos já
existentes. 0 segundo está relacionado à confecção de próteses extensas, como a distorção
pela cocção da porcelana; dificuldade no manuseio em laboratório de uma peça muito
extensa. 0 trabalho proposto sugeriu a utilização de um sistema de encaixe que possibilita a
confecção da prótese fixa em pilares sem paralelismo, bem como a confecção de próteses
extensas em segmentos. 0 sistema consiste de um encaixe ou extensão tipo macho partindo
do dente pilar que se integrará ao p6ntico em sua porção central e inferior, e é transfixado por
meio de um pino de aço ou pino fundido. Este desenho impede a movimentação no sentido
próximo-proximal e ocluso-cervical, tornando assim, a peça rígida.
Landry et al. (1987) determinaram através de análises fotoeldsticas a localização ideal
de um conector semi -rígido numa prótese com pilar intermediário, a fim de promover uma
distribuição de cargas mais favorável. Os resultados indicaram que a localização da parte
macho do conector semi -rígido na superficie mesial do p6ntico contribui para seu alojamento
e permite uma transferência proporcional das cargas aplicadas para os demais pilares da PPF.
Zinner (1987) afirmou que os encaixes de semiprecisdo são utilizados para segmentar
uma prótese fixa extensa a fim de facilitar a inserção e a cimentação da mesma. Citou que o
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maior beneficio do uso destes encaixes é a versatilidade que os mesmos oferecem ao plano de
tratamento, pois permitem reaproveitar parte da prótese fixa que poderá se adaptar a uma
futura prótese parcial removível em substituição aos pilares comprometidos periodontalmente.
Standlee e Caputo (1988) citaram que o mecanismo responsável pelo colapso é a
tensão entre os retentores terminais e seus respectivos pilares, e não o fulcro representado por
um pilar intermediário. Os resultados de seu estudo indicaram que a prótese apresenta
deflexão e não oscilação. A deformação causada por esta deflexão é que leva à perda de
retenção na linha de cimentação. As cargas verticais produziram depressão dos pilares em
todas as próteses testadas, tanto nas de desenho rígido como naquelas com conexão não
rígida. No entanto, os resultados indicaram que a utilização do rompe-força restringiu o
estresse para o pilar com a conexão quando submetido à carga, podendo ele ser empregado
para alcançar uma distribuição mais equitativa das forças oclusais. O rompe-força permitiu
maior independência de movimento dos pilares. Quanto A. localização da conexão, os
resultados indicaram que o conector deve se situar por distal do pilar intermediário, visto que,
quando este foi colocado por mesial, foi observado o desalojamento da parte macho de seu
sitio (FIG.2a a 2e).

Figura 2a — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese rígida. Carga sobre o pilar
posterior -molar.

Figura 2b — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese rígida. Carga sobre o pintico molar.
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Figura 2c — Seqüência de aplicação de carga vertical

em diferentes localizações sobre uma
prótese rígida. Carga sobre o pilar

Figura 2d — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese rígida. Carga sobre o põntico —

intermediário - pré-molar.

pré-molar.

Figura 2e — Seqüência de aplicação de carga vertical em
diferentes localizações sobre uma prótese
rígida. Carga sobre o pilar anterior — canino.
Fonte - STANDLEE e CAPUTO, 1988.

Figura 3a — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese com conector semi -rígido por
distal do pilar intermediário. Carga sobre
o pilar posterior - molar.

Figura 3b — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese com conector semi -rígido por
distal do pilar intermediário. Carga sobre
o pôntico — molar
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Figura 3c — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese com conector semi -rígido por
distal do pilar intermediário. Carga sobre
o pilar intermediário — pré-molar.
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Figura 3d — Seqüência de aplicação de carga vertical
em diferentes localizações sobre uma
prótese com conector semi -rígido por
distal do pilar intermediário. Carga sobre
o p8ntico — pré-molar
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Figura 3e — Seqüência de aplicação de carga vertical em
diferentes localizações sobre uma prótese
com conector semi -rígido por distal do pilar
intermediário. Carga sobre o pilar anterior —
canino
Fonte - STANDLEE e CAPUTO, 1988.

Newell; Morgano; Baima (1990) afirmaram que os conectores semi -rígidos são
encaixes em forma de cauda de andorinha que ocupam mais espaço na ameia no sentido
vestíbulo -lingual e ocluso-gengival do que os conectores rígidos. Dessa forma, estes tipos de
conectores restringem mais o espaço da ameia interdental do que os conectores rígidos, por
isso são usados somente com espaço das ameias amplas. Estes conectores estão indicados
quando houver desalinhamento dentário ou para evitar uma prótese extensa quando a
esplintagem de todo arco está indicada. Eles permitem variações de planejamento no
tratamento de múltiplas localizações de dentes remanescentes. A posição da fêmea do
conector deve estar na face distal da coroa do dente suporte e o macho na face mesial do
elemento adjacente, ou seja, o piintico. Como há tendência de mesialização dos dentes, a
localização das partes componentes tende a fazer com que o macho se acople à fémea do
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conector. Todavia, se o posicionamento fosse invertido (a fêmea na mesial e o macho na
distal) a tendência A. mesialização separaria a conexão.
Moulding; Holland; Sulik (1992) descreveram uma orientação alternativa para
conectores não rígidos com o intuito de resolver alguns problemas que ocorrem quando
usada a orientação convencional. Normalmente, a parte fêmea do encaixe é incorporada
superfície distal do retentor anterior, sua abertura se dá oclusalmente e, a parte macho, é
adaptada A superfície mesial do segmento posterior. A necessidade de uma redução dentária
adicional para a incorporação da fêmea e a estética comprometida pelo aparecimento do
encaixe na oclusal são descritas pelos autores como desvantagens desta orientação. A
orientação alternativa consiste na inversão da posição das partes componentes do encaixe, o
macho é adaptado na superfície distal do retentor anterior e, a fêmea, na mesial do pôntico,
com sua abertura em direção ao tecido gengival. 0 preparo conservativo do pilar anterior, já
que o macho é situado extracoronalmente; o apropriado contorno axial, evitando o
sobrecontorno do retentor; a simplificação de adaptação do encaixe com um suporte posterior
inclinado e, o aperfeiçoamento e melhoria da estética com a porcelana são as vantagens desta
orientação alternativa. Como desvantagem os autores citaram a abertura da fêmea em direção
gengival, o espaço entre o macho e fêmea é fator de retenção de placa e resulta em irritação
gengival, isto pode ser evitado com o uso de ptinticos sem contato tecidual, embora isso nem
sempre seja possível.
-

Figura 4 — Orientação tradicional de um conector
semi -rígido.
Fonte - MOULDING; HOLLAND; SULIK, 1992

Figura 5 — Orientação convencional com molar inclinado
e encaixe na distal do pré-molar.
Fonte - MOULDING; HOLLAND; SULIK, 1992
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Figura 6 — Sobrecontorno do retentor do pré-molar.
Fonte - MOULDING; HOLLAND; SULIK, 1992

Figura 7 — Orientação convencional de um conector semirígido com preparação conservadora do pilar do

pré-molar.
Fonte - MOULDING; HOLLAND; SULIK, 1992

Figura 8 - Orientação invertida com molar inclinado,
ilustrando a preparação normal do pilar e um
apropriado contorno do retentor.
Fonte - MOULDING; HOLLAND; SULIK, 1992

De acordo com Silva (1993) o conector rompe-força ou semi-rígido é aquele que
permite alguns movimentos porque é um encaixe articulado. Descreveu que as conexões
semi-rígidas são indicadas quando o pilar apresentar inclinação superior a 24° em relação ao
seu eixo normal ou quando o pilar ou pilares estiverem fora do alinhamento do arco. Este tipo
de conexão, além de permitir ligeira liberdade de movimento no sentido cérvico-oclusal e
vice-versa, permite também que o preparo do dente inclinado seja executado sem levar em
consideração o paralelismo com os outros pilares, pois a fêmea é que deve estar paralela ao
eixo de inserção da prótese fixa, evitando-se excessivo desgaste nos dentes suporte. Porém
quando a inclinação for muito acentuada corre-se o risco de deslocamento do conector
articulado. Quanto à localização do conector, esta deve ser sempre na porção mais anterior da
prótese, preferencialmente na distal do suporte que estiver próximo A. linha média. Caso
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existam suportes intermediários, a conexão deve localizar-se na distal desses, em virtude dos
movimentos mastigatórios terem direção anterior propiciando o assentamento do macho na
fêmea. 0 autor afirmou que os conectores são denominados de precisão, quando seus
componentes são fabricados pela indústria odontológica, eles apresentam um alto grau de
precisão e existem inúmeros modelos à disposição no comércio. Quase sempre são utilizados
conjuntamente com as próteses parciais removíveis. O outro tipo é denominado pré-fabricado,
cujos componentes são feitos em laboratórios de prótese, o encaixe ou fêmea possui o formato
em cauda de andorinha e se localiza no retentor, e a chaveta ou macho, no põntico; é
comumente indicado para as próteses fixas, se o sistema tiver comprimento cérvico-oclusal
suficiente.
Eichmiller e Parry (1994) afirmaram que o desenho e fabricação de uma PPF com
pilares desalinhados têm sido uma técnica difícil e desafiadora para dentistas e técnicos.
Vários métodos foram desenvolvidos para obter-se uma trajetória comum de inserção,
incluindo modificações de preparos, coroas telescópicas, estrutura metálicas retidas
adesivamente e, encaixes de precisão entre secções de uma prótese segmentada. Este último
método com a vantagem de que os preparos dos pilares são realizados sem a preocupação de
se conseguir paralelismo entre os mesmos.
De acordo com Mezzomo et al. (1994) uma prótese fixa que envolve três retentores e
dois piinticos intermediários possui características mecânicas peculiares devido As direções e
magnitudes de movimentos diferentes dos dentes. Uma carga acentuada é gerada sobre os
extremos A. partir do pilar intermediário que age como fulcro, ocorrendo um risco real de
perda da retenção do pilar extremo com menores qualidades retentivas. Da mesma forma, se
o pilar intermediário tem como retentor uma restauração intracorondria sem proteção de
cúspides, a prótese, em função, leva à intrusão do dente com possibilidades de perda de
retenção. Através de observações clinicas perceberam que as próteses conectadas rigidamente
tem um prognóstico mais favorável, quando os dentes suportes não tem sua mobilidade
aumentada e em preparos com excelentes característica retentivas, especialmente preparações
longas. Portanto, nos casos em que se tem coroas clinicas curtas e dentes com mobilidade
aumentada, que não permitem soluções confiáveis, é indicado preparos de cobertura total
associados com conexão semi -rígida. 0 uso de conexões semi -rígidas em próteses extensas
reduz o número de pontos de solda; possibilita a confecção da supra-estrutura em segmentos;
facilita a cimentação, que pode ser realizada em etapas, cada segmento individualmente;
preserva a vitalidade pulpar em dentes inclinados onde seria necessário um desgaste excessivo
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do pilar em busca do paralelismo; possibilita a transformação de um dente abalado
periodontalmente em p6ntico.

Figura 9 - Intrusão pilar intermediário.
Fonte - MEZZOMO et al., 1994

Segundo os autores a localização da conexão é dada pela dimensão da papila e,
paralelamente, pela necessidade de criar espaço para acesso com o arsenal de limpeza. Quanto
mais posterior dos arcos dentários for a conexão, maior deve ser o espaço livre, cervical
conexão, para facilitar o acesso da escova interdental nestas regiões. Isto consiste numa
desvantagem, visto que este tipo de conecção é mais volumosa e restringe o espaço da ameia.
Roberts (apud SELBY, 1994) a firmou que as próteses unidas rigidamente em ambos
pilares terminais foram muito mais propensas à perda de retenção e falhas. Elas exigiam
muito mais retenção fornecida pelos dentes pilares do que as próteses que apresentavam um
conector semi -rígido em um dos pilares terminais.
Segundo Selby (1994) próteses com pilares múltiplos são muito mais predispostas a
falhas devido â. dificuldade de se conseguir paralelismo entre vários pilares. A busca deste
paralelismo levaria a preparos muito convergentes colocando em risco a retenção. A presença
de pilares intermediários também causa dificuldade pelo fato de os mesmos atuarem como
fulcro. 0 resultado final 6, geralmente, a perda de retenção, que é mais freqüente nos
retentores terminais. 0 desenho mais favorável ao sucesso é aquele que envolve segmentos
curtos com a utilização de conectores não rígidos para driblar a criação de fulcro.
Staubli (1996) afirmou que os encaixes de precisão são aqueles cujos componentes são
fabricados em ligas especiais sob tolerâncias precisas, em torno de 0,01mm. Em virtude desse
fato os componentes deste tipo de encaixe podem ser substituídos, facilitando o reparo quando
necessário. Os encaixes de semiprecisão são fabricados através da fundição direta de padrões
de plásticos, cera ou refratários. Suas principais vantagens são economia, fácil fabricação e
capacidade para ser fundido em uma larga opção de ligas, sem o problema da diferença de
coeficiente entre a liga fundida e a liga usinada.
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Zuckerman (1996) citou que a colocação de uma prótese parcial fixa pode ser
complicada para dentes pilares inclinados já que, idealmente, o longo eixo do dente pilar de
uma PPF deve ser paralelo ao outro pilar. Assim sendo, quando os dentes estão muito
inclinados, a prótese deve ter um desenho modificado. Citou alguns procedimentos
tradicionais para a obtenção do paralelismo, como a ortodontia, alteração da via de inserção e
coroa três quartos mesial. No entanto, a primeira opção, de acordo com o autor, tem a
desvantagem de ser um tratamento prolongado e, na maioria das vezes, não aceito pelo
paciente; a segunda e a terceira opções têm a desvantagem do risco de uma exposição pulpar.
A realização de uma PPF segmentada, tem sido a melhor escolha independentemente do tipo
de desenho do conector semi -rígido. No desenho proposto pelo autor a porção macho do
conector semi -rígido é colocada na mesial do molar e orientada paralelamente à via de
inserção do pré-molar, a parte fêmea fica localizada no p6ntico no segmento anterior da
prótese.

Figura 10 - Desenho proposto por Zuckerman (1996).

Bassanta e Monteiro (1997) afirmaram que nos casos de próteses fixas os conectores
de semiprecisdo são os preferidos pois eles permitem certo movimento entre suas partes. 0
tamanho, a forma e o posicionamento do conector tem extrema influência no sucesso da
prótese, ele deve ser suficientemente grande para prevenir distorções ou fraturas durante a
função, porém não excessivamente grande a ponto de impedir um correto controle de placa ou
interferir na estética do trabalho. Nos casos onde houver diastema e um conector semi -rígido
se faz necessário, pode-se lançar mão do conector tipo loop. Em casos de próteses fixas
metalo-cerâmicas onde se deseja ocultar o conector por oclusa!, pode-se utilizar o tipo riverpin. Este é um tipo de conector extracorondrio no qual uma parte do p6ntico fica presa a um
dos retentores e a outra no outro retentor e, quando sobrepostas, adaptam-se para formar o
p6ntico completamente. Citaram que em próteses de três pilares separados as forças oclusais
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produzem resposta estrutural muito complexa, as quais nem sempre sera() no sentido de
manter a retenção. A origem do problema está no grau de mobilidade que sempre ocorre na
membrana periodontal do dente quando uma força oclusal é aplicada. Esta força, sobre um
dos retentores, causará a remoção dos outros, pois o pilar intermediário servirá de ponto de
rotação (fulcro) e tenderá a remover o retentor do lado oposto à aplicação da força. A
utilização de conectores semi -rígidos pode reduzir este problema. A movimentação que este
tipo de conector oferece apesar da adaptação precisa, é suficiente para evitar que o pilar
intermediário atue como fulcro. No entanto, seu uso deve ser restrito as próteses pequenas que
substituem um só dente. Um piintico muito grande produziria uma ampliação do movimento
que seria nocivo para o pilar extremo com conector soldado. Em pilares com mobilidade
significativa não se deve fazer prótese como conexão semi-rígida. A localização do conector
deve estar no pilar intermediário, pois se colocado num ou noutro pilar terminal, permitiria
que o pemtico exercesse um grande braço de alavanca com o apoio intermediário como fulcro.
Os autores definiram os conectores de semiprecisão, quando confeccionados em laboratório,
seja fresado ou encerado; e de precisão quando manufaturados industrialmente.
Pegoraro (1998) citou que a conexão por encaixe de semiprecisão é menos comum que
as conexões fundidas e soldadas. E. um recurso utilizado quando se tem a necessidade de
realizar a esplintagem dos dentes pilares, principalmente quando envolvidos
periodontalmente; pode estar indicada nos casos em que ocorrem discrepância de longo eixo
ou de paralelismo entre dentes anteriores e posteriores; e também é aplicável nos casos de
aproveitamento de dentes pilares excessivamente inclinados, mesmo em próteses pequenas.
Descreveu que os dentes se movimentam no plano horizontal em três diferentes sentidos: os
posteriores em sentido sagital, os caninos em sentido lateral e os incisivos em sentido frontal.
0 uso de conectores semi -rígidos possibilita a unido de próteses extensas, sobre pilares que se
movimentam em diferentes direções, conferindo estabilidade e contenção máxima à prótese,
por esta razão é utilizada quando os dentes suportes apresentam perda óssea por razões
periodontais e, em função disso, algum grau de mobilidade. Portanto, se houver mobilidadade
dos dentes posteriores, não adianta esplinti-los em bloco. Todo

o bloco sofrerá

movimentação. Deve-se esplintar os molares no mínimo a dentes de outro plano, como os
caninos e, idealmente, até a mais de dois planos. As vantagens para a utilização dos encaixes
de semiprecisdo, em substituição as conexões rígidas, para divisão de próteses são: o efeito de
esplintagem dos diferentes segmentos do arco, em razão da mobilidade dental; transmissão
dos esforços mastigatórios entre os dentes pilares, de maneira similar às conexões rígidas;
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redução das areas de solda e, conseqüentemente, da possibilidade de distorções, em próteses
extensas; facilidade para aplicação da porcelana, por se tratar de peças segmentadas,
reduzindo as alterações decorrentes da contração de cocção da porcelana; facilidade de
cimentação, pela possibilidade de divisão do procedimento em etapas; vantagens no caso de
necessidade de repetição, devido a falhas comuns (carie, descimentação), pois apenas

o

segmento afetado sera refeito. Quanto à localização citou como regra geral, que o rompe-força
situe-se sempre na base mesial. A tendência natural é a de inclinação ou do exercício de
forças em direção à linha média promovendo o assentamento da extensão da prótese mais
facilmente. Quando colocado na base distal, essas mesmas forças podem tender a deslocar o
rompe-força.
Pissiotis e Michalakis (1998) citaram que os beneficios dos encaixes são bem
conhecidos, porém existem certos problemas em relação ao uso deles que não foram
superados. Os dentes inferiores posteriores nem sempre oferecem a altura minima necessária
para colocação do encaixe que é de 3mm. Tal situação pode resultar em higiene dental
comprometida atribuída à falta de um correto perfil de emergência e espaço de embrasura
entre o pilar e o p6ntico, o que levaria à inflamação gengival e subsequente doença
periodontal nestas areas. Outra dificuldade diz respeito aos encaixes ficarem expostos
oclusalmente, um fato que não é esteticamente agradável para a maioria dos pacientes.
De acordo com Shillingburg Jr.; Hobo; Whitsett (1998) os conectores rígidos entre
p6nticos e retentores são os meios preferidos de construção da maioria das próteses parciais
fixas, pois oferecem resistência e estabilidade necessárias, enquanto minimizam as pressões
decorrentes desse tipo de restauração, porém não são em todos os casos de prótese fixa que é
indicado uma restauração completamente rígida. Onde ocorre um pilar intermediário, o
movimento fisiológico dos dentes, a posição dos pilares no arco e capacidade retentiva dos
retentores contra-indicam este tipo de prótese. As forças transmitidas aos pilares terminais
como resultado da presença de um pilar intermediário atuando como fulcro podem ocasionar
falha do retentor mais fraco. A restauração mal sucedida apresentará infiltração marginal e
uma carie facilmente chegará a desenvolver-se antes de ser descoberta. Como a possibilidade

de aumentar a resistência as forças deslocantes de um retentor é pequena, algum outro meio
para tentar neutralizá-las seria necessário. Outro problema não muito incomum é a inclinação
de molares inferiores para mesial invadindo o espaço antes ocupado pelo primeiro molar. Esta
situação impede a confecção de uma prótese rígida, pois é impossível preparar pilares com
paralelismo para obter uma via de inserção comum. A situação se torna mais complicada
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quando o terceiro molar se encontra presente, pois geralmente ele migra e inclina-se com o
segundo molar, sua face mesial invadiria os limites da via de inserção da PPF, impedindo o
assentamento dela completamente. 0 uso do conector semi -rígido é indicado como uma das
soluções para o problema. 0 desgaste excessivo dos pilares em busca do paralelismo é
evitado, a justaposição dos componentes do conector viabiliza a via de inserção. A localização
da parte fêmea do conector deve ficar na superficie distal do pilar intermediário e, a parte
macho deve situar-se na superficie mesial do p6ntico distal. A justificativa para esta
disposição é de que os dentes posteriores possuem ligeira inclinação para mesial e, as forças
oclusais que incidem verticalmente, aumentam o movimento nesta direção, contribuindo desta
forma para o alojamento das parte macho do conector na parte fêmea. A colocação do
encaixe por mesial, contribuiria para o desalojamento da parte macho durante os movimentos
mesiais. Com o tempo isso poderia produzir mobilidade patológica do pilar anterior ou
colapso do seu retentor.
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Figura 11 - Conector não-rígido na face distal do
retentor do pilar médio, o movimento de
direção mesial favorece o alojamento da
parte macho na respectiva fêmea.
Fonte - SHILLINGBURG JR.; HOBO; WHITSETT,
1998

Figura 12 - Conector não-rígido na face mesial do
pilar médio, o movimento de direção
mesial tende a desalojar o encaixe.
Fonte - SHILLINGBURG JR.; HOBO; WHITSETT,
1998

De acordo com Velasquez-Plata e Denemark (1998) a antecipação de problemas
dentais futuros é melhor administrada pela incorporação de opções restauradoras no plano de
tratamento, principalmente em se tratando de próteses periodontais, cujos pilares possuem
longevidade questionável. 0 uso de encaixes na superficie distal de pilares anteriores de uma
prótese parcial fixa é recomendado pelos autores visando uma futura substituição da parte
distal da prótese fixa por uma prótese parcial removível quando o pilar terminal vier a falhar.
Segundo Bonachella; Rosseti; Freitas (1999) deve haver espaço suficiente vestíbulolingual e gengivo-oclusal para a colocação dos encaixes nas coroas, principalmente os
intracorondrios. Os encaixes na maioria das vezes necessitam ser colocados em áreas onde
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não haja prejuízo estético, para tanto, deve-se selecioná-los apropriadamente, para que o
posicionamento dos mesmos não ocasione sobrecontornos, levando à impacção alimentar e
acúmulo de placa bacteriana; não raramente há necessidade de desvitalização pulpar para
acomodação correta da porção fêmea do encaixe dentro do contorno do dente pilar. 0
comprimento gengivo-oclusal adequado do dente pilar é importante no sentido de facilitar a
higienização e não interferir com o pico vestibular das ameias interproximais. Um erro nesta
distância causaria um espaço reduzido para o encaixe na margem gengiva!, tornando-a
hiperplásica, potencializando o inicio da doença periodontal. Os conectores semi -rígidos são
indicados nos seguintes casos:
a) para próteses parciais fixas que não apresentam um eixo comum de inserção,
necessitando serem conectadas rigidamente na boca;
b) quando o prognóstico do apoio distal (elemento da PPF comprometido por lesões
endodOnticas ou periodontais já tratadas) é duvidoso, neste caso uma conexão
semi-rígida no segmento posterior permite uma subsequente remoção sem
danificar a restauração principal, a porção fêmea do encaixe pode ser usada mais
tarde na construção de uma prótese parcial removível;
c) para efeitos de cimentação, a fixação de mais de quatro retentores requer certo
tempo de trabalho, a segmentação de próteses parciais fixas através do uso de
encaixes de semi -precisão permite uma ordem racional de cimentação;
d) na união de implantes osseointegrados a dentes naturais, desde que a porção fêmea
seja posicionada na coroa do implante, tendo sua respectiva porção macho retida
na coroa do dente natural.
Buratto (1999) considerou que os encaixes são de precisão quando todas as suas partes
são confeccionadas por um processo de usinagem, o qual possibilita que as partes do encaixe
sejam intercambidveis sem necessidade de ajustes, portanto são convenientes quando se pensa
em reposição de partes ao longo de sua vida útil. Os encaixes de semiprecisão são aqueles
que, pelo menos uma de suas partes é obtida por fundição direta de padrões calcináveis ou
refratários. As vantagens dos encaixes de semiprecisão está no custo favorável e na facilidade
de gerar partes no material desejado, evitando problemas de compatibilidade entre a liga
utilizada na fundição da estrutura e a liga presente na parte pré-usinada do encaixe.
Deliga e Cardoso (1999) afirmaram que os encaixes resilentes fornecem uma
quantidade e direção definida de movimentos das suas partes componentes, permitindo
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movimento da base da prótese em direção aos tecidos sob função, enquanto teoricamente
minimizam a quantidade de força a ser transferida aos dentes pilares. Quanto à classificação
citaram que os encaixes podem ser de precisão ou semiprecisdo, dependendo do método de
fabricação e tolerância de assentamento. Os de precisão têm componentes torneados préfabricados com partes de metal-a-metal com tolerância pequena; os de semiprecisdo são
fabricados em laboratório A partir de padrões de plástico, nylon ou cera ou encerados
manualmente. Os encaixes também podem ser classificados de acordo com

o seu

relacionamento com o dente pilar, podem ser intracorondrios quando incorporados ao mesmo
e, extracorondrios quando localizados fora do contorno anatômico do dente pilar.
Segundo Gabriel e Cabani (1999) os conectores móveis são indicados quando
existirem problemas de paralelismo entre os dentes de suporte da prótese. Esses conectores
podem ser muito rígidos não apresentando nenhuma mobilidade, são os encaixes de precisão.
Os conectores também podem ser semi -rígidos, os quais conservam certa mobilidade, são os
encaixes de semiprecisão, ou de liberdade total de movimentos. Também indicam os encaixes
nos casos em que houver mais de dois retentores, para alivio da ação de fulcro sobre alguns
deles; em grandes ferulizações, intercalados, evitam descolamentos que podem ocorrer
imperceptivelmente; e em grandes reabilitações quando é colocado em dúvida a manutenção
de algum dente de suporte distal, desta maneira, ficaria mais fácil sua eliminação, se
necessária, caso o retentor for removível. Os encaixes de precisão também são indicados pelos
autores em próteses anteriores para substituição dos quatro incisivos superiores. Os caninos,
nesses casos não são suficientes como suporte por dois motivos, primeiro por não obedecerem
A Lei de Ante e, em segundo, porque a prótese apresentará o formato de um arco. Assim é
necessário preparar dois dentes de suporte de cada lado, a prótese se estenderá do primeiro
pré-molar ao primeiro pré-molar oposto. A contração significativa da excessiva massa de
cerâmica e a ação de fulcro dos dentes de suporte mesiais em relação aos distais pode deslocar
os retentores da extremidade, estas dificuldades podem ser resolvidas colocando-se encaixes
de semiprecisão entre os caninos e os pré-molares de cada lado.
Kliemann e Oliveira (1999) citaram que uma das desvantagens do uso de encaixes é a
frequente necessidade de se realizar endodontia nos dentes suporte, pois o preparo da caixa
onde será realizada a fêmea, em muitos casos, pode invadir o espaço pulpar. Outra
desvantagem é a sofisticação da técnica e o custo elevado. Também aventaram que os
encaixes em próteses parciais fixas aumentam as possibilidades de planejamento,
principalmente onde existe a possibilidade de perda de um retentor em poucos anos, nestes
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casos pode-se colocar a unidade fêmea estrategicamente na PPF evitando-se a substituição de
toda a reabilitação protética no momento da perda do pilar. Os encaixes também são uma
solução para PPFs complexas (dentes com inclinação > 30°) e como meio de contenção,
estabilização de dentes suportes e de dentes debilitados por periodontopatias. Como contraindicação os autores citaram os pacientes com hábitos parafuncionais, extremos de bruxismo
ou de apertamento dos dentes e também nos casos de coroas clinicas curtas, menores que
4mm, pois estas não propiciam retenção friccional suficiente, nem um perfil de emergência
adequado para proteção da gengiva marginal. A dimensão aproximada do perfil de
emergência deve ser em torno de 1 mm restando, portanto, apenas 2mm para retenção
friccional entre as paredes do encaixe, o que é insuficiente. Classificaram os encaixes em dois
tipos: de precisão e de semiprecisdo. Os de precisão são estruturas tipo macho-fêmea, préfabricadas e integradas à PPF por meio de inclusão durante o enceramento da coroa ou de
soldagem depois da coroa fundida. Possuem grande adaptação, porém, são limitados por
possuírem tamanhos definidos, que as vezes não se adaptam As variadas formas e volumes dos
dentes de suporte. Os encaixes de semiprecisão são realizados à partir de um cópia de um
encaixe de precisão (a qual se torna matriz para os novos trabalhos de encaixe). Também
podem ser realizados artesanalmente pelo técnico de laboratório a partir do enceramento da
coroa. Para os autores, atualmente os encaixes de semiprecisão são os mais utilizados, pois
adaptam-se melhor às variações de forma, volume e tamanho dos dentes de suporte, além de
possuírem menor custo e dispensarem a utilização de componentes sobressalentes para
instalação, ativação e eventual reposição.
Segundo Miranda et al. (1999) a justificativa para a indicação de um conector semirígido entre dentes pilares de uma prótese parcial fixa superior é a presença de diferentes
sobrecargas oclusais que atuam nos dentes posteriores. 0 conector semi -rígido proporciona a
possibilidade da manutenção natural das resiliências individuais dos dentes pilares,
minimizando, deste modo, um estresse das estruturas envolvidas. Uma outra justificativa
relatada pelos autores, diz respeito à dificuldade de encontrar um correto paralelismo entre
todas as paredes de ambos os preparos. Muitas vezes devido a falta deste paralelismo, ocorre
ma adaptação das estruturas metálicas sobre seus preparos e o fracasso seria inevitável. A
fundição da peça em monobloco, no caso de próteses rígidas, traz como conseqüência uma
distorção das extremidades da estrutura metálica, ocorrendo uma desadaptação. Com o uso do
conector semi -rígido é possível a obtenção de duas estruturas individuais, fundidas
separadamente, e que resulta em uma excelente adaptação sobre seus preparos. No caso
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relatado, a parte fêmea do encaixe foi colocada por mesial da coroa do segundo molar e a
parte macho por distal do pifintico. Em outro caso clinico descrito, onde os pilares
apresentavam diminuição da inserção óssea, os conectores semi -rígidos foram usados com o
objetivo de compensar a acentuada resilencia existente entre os pilares, em função de uma
menor implantação óssea, por perda, proporcionada pelos problemas periodontais.

Figura 13: Encaixe de semi-precisão por mesial do pilar posterior.
Fonte - MIRANDA et al., 1999

Os encaixes de precisão são normalmente de metal e requerem componentes préfabricados. Já os de semiprecisdo são normalmente fundidos de padrões de cera ou plástico,
mas podem utilizar componentes finais de metal, borracha ou plástico, conforme citado no
The Dental Advisor (1999).
Rocha (2000) classificou os encaixes em dois tipos: precisão, também conhecido por
pré-fabricado, que são disponíveis no comércio, e encaixes de semiprecisão, que são
confeccionados em laboratório, pelo técnico, através da fundição de matrizes de plástico préfabricadas ou modeladas à partir de estruturas metálicas pré-fabricadas.
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3 DISCUSSÃO

De acordo com Ewing (1956); Silva (1993); Staubli (1996); Bassanta e Monteiro
(1997); Buratto (1999); Kliemann e Oliveira (1999); Rocha (2000); os encaixes podem ser
classificados em dois tipos: de precisão, também conhecidos como pré-fabricados, cujos
componentes são confeccionados pela indústria odontológica através de um processo de
usinagem controlada de baixíssima tolerância. Estão à disposição no comércio em diversos
tamanhos e modelos sendo unidos A estrutura da prótese por meio de soldagem, quase sempre
indicados para serem usados conjuntamente com as PPR. 0 outro tipo é o de semiprecisdo,
indicado mais comumente para as próteses fixas, seus componentes são confeccionados
laboratorialmente através de fundição de padrões de plástico ou refratário, ou A partir de
enceramento.
Quanto A localização do conector semi -rígido nas próteses com pilar intermediário,
todos os autores pesquisados citam que a localização ideal para a conexão

é o pilar

intermediário, cuja face distal deve acomodar a parte fêmea e, a parte macho deve se situar na
mesial do pôntico distal. A justificativa para tal disposição é segundo Shillingburg Jr.; Hobo;
Whitsett (1986) e Silva (1993), a ligeira inclinação dos dentes posteriores para mesial, a qual
é acentuada nesta direção quando submetida a esforços mastigatórios, contribuindo, desta
forma, para o alojamento da parte macho do conector em sua respectiva parte fdmea. Se o
encaixe for colocado por mesial do pilar intermediário, a disposição das partes macho e fêmea
ficaria invertida e, o efeito desta tendência de mesialização dos dentes promoveria

o

desalojamento dos componentes da conexão que, com o tempo, poderia produzir mobilidade
patológica do pilar anterior ou colapso do seu retentor.
Esta afirmação é reforçada pelo resultado de um estudo de Standlee e Caputo (1988),
os quais indicaram que o conector deve se situar por distal do pilar intermediário, visto que
quando foi colocado por mesial, foi observado o desalojamento da parte macho de seu sitio.
Como regra geral, a localização do rompe-força deve ficar em apenas um extremo da
prótese, na superfície distal do pilar mesial onde se situa a parte fêmea, a parte macho é
anexada à superficie mesial do pôntico. A justificativa para esta localização é a mesma
anteriormente descrita. Entretanto, Moulding; Holland; Sulik (1992) propõem uma orientação
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alternativa, a qual consiste na inversão da posição dos componentes do conector e da posição
da abertura da conexão. Desta forma a fêmea é inserida na mesial do p6ntico e o macho na
distal do retentor. A abertura se dá para o tecido gengival e não oclusalmente como é o caso
da orientação convencional. As vantagens citadas por estes autores são o preparo conservativo
do pilar anterior, pois não há necessidade da confecção de uma caixa para acomodar a fêmea,
o contorno axial apropriado evitando sobrecontorno do retentor, simpli ficação da adaptação
do encaixe com um suporte posterior inclinado e, melhoria na estética. A única desvantagem é
a abertura da conexão para o tecido gengival que se torna fator de retenção de placa e irritação
gengival, isto pode ser evitado com no uso de p6nticos sem contato tecidual, porém nem
sempre é possível.
Mezzomo et al. (1994) têm como requisitos principais para a localização da conexão a
dimensão da papila e a necessidade de criar espaço para acesso à limpeza, não levando em
consideração a posição ou seja, no pilar anteior ou posterior. Outros autores também divergem
quanto à localização da conexão. Zuckerman (1996) propõe um desenho onde o macho é
situado na mesial do molar e orientado paralelamente A. via de inserção do pré-molar e, a parte
fêmea, sob o p6ntico no segmento anterior da prótese. Nos casos descritos por Miranda et al.
(1999) a fêmea foi posicionada na mesial do retentor posterior, contrariando as orientações da
maioria dos autores pesquisados.
Uma situação particular destacada por vários autores como: Tylman (1956);
Shillingburg Jr. e Fischer (1973); Shillinburg; Hobo; Whitsett (1986); Landry et al. (1987);
Silva (1983); Mezzomo et al. (1994); Selby (1994); Bassanta e Monteiro (1997) e para
Gabriel e Cabani (1999), diz respeito àqueles casos onde há a presença de pilar intermediário.
Segundo os autores, este tipo de prótese possui características mecânicas peculiares devido às
direções e grandezas de movimentos diferentes dos dentes. Forças oclusais produzem resposta
estrutural muito complexa, as quais nem sempre sera() no sentido de manter a retenção. Estas
forças sobre um dos retentores causará remoção dos outros, pois o pilar intermediário servirá
de ponto de rotação (fulcro) e tenderá a remover o retentor do lado oposto à aplicação de
força. 0 desenvolvimento de infiltração marginal será inevitável, tornado-se extensa antes de
ser diagnosticada.
Associado a isso, Tylman (1956) e Mezzomo et al. (1994) afirmam que a pressão
vertical exercida sobre o pilar intermediário pode causar intrusão do dente com possibilidade
de perda de retenção, principalmente se o pilar intermediário tem como retentor uma
restauração intracoronária sem proteção de cúspides.
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Contrariando essas afirmações, os resultados do estudo de Standlee e Caputo (1988)
apontaram que, o mecanismo responsável pelo colapso da retenção é a tensão entre os
retentores terminais e seus pilares resultante a deflexão da prótese sob cargas funcionais e não
a ação de fulcro proporcionada pelo pilar intermediário. Os resultados indicaram que a prótese
apresenta deflexão e não oscilação. A deformação causada por esta deflexão é que leva
infiltração marginal e perda de retenção na linha de cimentação.
Embora a causa do colapso dos retentores seja divergente para Standlee e Caputo
(1988) em relação a outros autores como: Tylman (1956); Shillingburg Jr. e Fischer (1973);
Shillingburg Jr.; Hobo; Whitsett (1986); Mezzomo et al. (1994); Selby (1994); Bassanta e
Monteiro (1997) e para Gabriel e Cabani (1999), a utilização do rompe-força como alternativa
para minimizar a ação nociva das cargas nos retentores, é preconizada por todos, constituindose numa indicação precisa para próteses com pilar intermediário. As justificativas para o uso
do rompe-força como dispositivo de transferência de cargas são a movimentação fisiológica
dos dentes e a capacidade retentiva dos retentores.
Markley (1951) afirmou que uma prótese rígida produziria tensões que tenderiam a
limitar sua vida útil, pois dentes unidos rigidamente funcionariam como uma unidade.
Conseqüentemente, o retentor mais fraco falharia podendo soltar-se de seu pilar, ou a
estrutura metálica e também a cerâmica poderia vir a fraturar. Afirmou também que estas
tensões estabeleceriam uma força de alvanca, a qual contribuiria para a degradação do agente
cimentante no retentor mais fraco, propiciando o aparecimento de cáries que tornariam-se
extensa antes de serem diagnosticadas. Estas afirmações foram reforçadas por Sutherland et
al. (1980), que através de análise fotoeldstica da distribuição de tensões em próteses fixas
rígida e semi-rígida, observou que cargas verticais conferiram uma ação de torque em ambas,
entretanto na prótese com conexão semi -rígida a ação de torque pareceu ser minimizada.
Roberts (apud SELBY, 1994) também concluiu que as próteses unidas rigidamente em
ambos pilares foram muito mais propensas A. perda de retenção e falhas. Elas exigiam muito
mais retenção fornecida pelos dentes pilares do que as próteses com conector semi -rígido em
um dos pilares terminais.
Alguns autores como Markley (1951); Shillingburg Jr. e Fischer (1973); Shillingburg
Jr.; Hobo; Whitsett (1986); Pegoraro (1998) e Miranda et al. (1999) consideraram a
movimentação fisiológica dos dentes um fator relevante na perda de retenção dos conectores.
Os dentes movimentam-se individualmente em seus movimentos dependendo da carga e da
posição dos mesmos no arco. Markley (1951) justifica tal fato citando o caso de um segundo
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molar e o segundo pré-molar que funcionam como pilares para substituição do primeiro molar
ausente. Quando em função, o pilar menos resistente, o pré-molar, sofre maior tensão, movese mais do que o molar e, possivelmente, também numa direção diferente. Isto estabelece uma
força de alavanca que tende a degradar o agente cimentante no retentor mais fraco. Com
freqüência cáries podem aparecer antes que o desprendimento do retentor seja observado.
Miranda et al. (1999) justificaram de forma semelhante, indicando um conector semi -rígido
entre dentes pilares de uma prótese parcial fixa superior posterior, em cujos dentes atuam
diferentes sobrecargas oclusais.
Estas afirmações foram con firmadas por Jacobi; Shillingburg Jr.; Ducanson (1985)
que simularam laboratorialmente a influência da mobilidade dental na retenção de uma
prótese fixa submetida a impactos repetidos de mesma intensidade. Os resultados indicaram
que quanto maior a mobilidade, mais livre está o pilar para rotacionar e produzir um efeito de
levantamento do retentor do pilar oposto da prótese, assim sendo um maior efeito
amortecedor deve ser esperado para prolongar a retenção da restauração.
De acordo com Markley (1951); Ewing (1956); Tylman (1956); Myers (1969); Brehm
(1973); Shillingburg Jr. e Fischer (1973); Sutherland et al. (1980); Shillinburg; Hobo;
Whitsett (1986); Landry et al. (1987); Standlee e Caputo (1988); Silva (1993); Bassanta e
Monteiro (1997); Pegoraro (1998); Deliga e Cardoso (1999) e Miranda et al. (1999), o rompeforça, independentemente de seu desenho, é a melhor alternativa, para dissipar a maioria da
força de alavanca. Sua principal característica está no fato dele permitir, por meio de uma
junta móvel, certa independência de movimentos dos dentes suportes. Esta unido mecânica
entre retentor e piintico proporciona a possibilidade da manutenção natural das resiliências
individuais dos dentes pilares. Desta forma, as cargas são transferidas aos tecidos de suporte,
diminuindo a sobrecarga nos retentores.
Myers (1969) elucida a importância da independência de movimento que esta conexão
permite, citando seu uso para situações onde o retentor não é suficientemente retentivo por
alguma razão, e é necessário romper o estresse transmitido do p6ntico para o retentor através
do conector. Exemplos em que há perda das características retentivas são citados por
Mezzomo et al. (1994) como sendo coroas clinicas curtas

e dentes com mobilidade

aumentada, que não permitem soluções confiáveis.
A literatura pesquisada mostrou que para Ewing (1956) e Schweitzer; Schweitzer;
Schweitzer (1968), o uso do rompe-força está restrito a próteses pequenas, em substituição de
apenas um dente, sendo excelente segundo Ewing (1956) para a região de pré-molares e de
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molares inferiores. Todavia, Johnston; Phillips; Dyrema (1968); Shillingburg Jr. e Fischer
(1973); Bassanta e Monteiro (1997) e Miranda et al. (1999) indicam os conectores para
próteses posteriores de vão curto podendo incluir até dois pemticos.
Outros autores utilizam a conexão semi-rígida em próteses extensas, quando houver
desalinhamento dentário, com a finalidade de segmentação da mesma, Tylman (1956);
Goldstein (1980); Lacroix e Lacroix (1987); Zinner (1987); Eichmiller e Parry (1994) e
Bonachella; Rosseti; Freitas (1999). Para facilitar a construção, cimentação ou manutenção e
ainda conservar uma medida de esplintagem, Myers (1969); Zinner (1987); Pegoraro (1998) e
Bonachella; Rosseti; Freitas (1999). A busca do paralelismo numa prótese de múltiplos pilares
poderia resultar em preparos com conicidade acentuada comprometendo a retenção
friccional; levar à exposição pulpar e perda excessiva de estrutura dental. A distorção
proveniente da cocção de massa volumosa e a dificuldade de manuseio de uma peça extensa
são outros inconvenientes que podem ser evitados com o uso de conexões semi -rígidas. Para
próteses de vão longo, é contra-indicado o uso de tais dispositivos, pois para Ewing (1956),
no arco superior, o peso da prótese e a tendência natural dos dentes para inclinar-se e sofrer
rotação tendem a deslocar o encaixe; para Shillingburg Jr. e Fischer (1973) e para Bassanta e
Monteiro (1997), a amplitude de movimento criado em próteses de vão longo pode ser muito
destrutiva para o pilar sob o retentor soldado.
Eld controvérsias quanto ao uso dos rompe-força em dentes com mobilidade
aumentada. Para Pegoraro (1998) e Miranda et al. (1999), o uso de tais dispositivos estão
indicados, pois oferecem estabilidade e contenção máxima à prótese além de compensar a
acentuada resiliência existente entre os pilares, em função de uma menor implantação óssea.
Mezzomo et al. (1994) em suas observações clinicas afirmaram que as próteses conectadas
rigidamente têm um prognóstico mais favorável quando os dentes suportes não têm sua
mobilidade aumentada, indicando o uso de conexões semi -rígidas para os casos onde houver
tal situação, entretanto, quando se tem coroas clinicas curtas e dentes com mobilidade
aumentada, que não permitem soluções confiáveis é indicado preparos de cobertura total
associados com conexão semi-rígida. Para Ewing (1956) e para Bassanta e Monteiro (1997)
estão contra-indicados, afirmaram apenas que em pilares com mobilidade significativa não se
deve fazer prótese com conexão semi-rígida.
Outra indicação citada na literatura pesquisada é o uso destas unidades articuladas em
próteses onde alguns pilares apresentam um prognóstico duvidoso em virtude de problemas
periodontais e também endodônticos colocando em risco a longevidade destes retentores.
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Zinner (1987) citou que os encaixes, nestes casos, oferecem versatilidade ao plano de
tratamento, pois permitem reaproveitar parte da prótese fixa que poderá adaptar-se a uma
futura prótese parcial removível em substituição aos pilares comprometidos periodontalmente.
Kliemann e Oliveira (1999) também ressaltam as possibilidades de planejamento oferecidas
pelo uso dos encaixes citando que a unidade fêmea colocada estrategicamente na PPF evitaria
a substituição de toda reabilitação protética no momento da perda do pilar.
Também é descrito por Velasquez-Plata e Denemark (1998) que a antecipação de
problemas dentais futuros é melhor administrada pela incorporação de opções restauradoras
no plano de tratamento. 0 uso de encaixes na superficie distal de pilares anteriores de uma
PPF está recomendado visando uma futura substituição da parte distal da prótese fixa por uma
PPR quando o pilar terminal vier a falhar.
Outro autor que reforça a mesma idéia justifica o uso dos encaixes em tais situações
porque os mesmos permitem uma subsequente remoção da parte comprometida sem danificar
a restauração principal. A porção fêmea do encaixe poderá ser usada mais tarde na construção
de uma prótese parcial removível, foi Bonachella; Rosseti; Freitas (1999).
Os encaixes são preconizados por todos autores como mecanismos paralelizantes.
Tendo em vista este fato, os mesmos são utilizados em próteses extensas, para solucionar
problemas de paralelismo. Pilares desalinhados ou rotacionados impossibilitam a obtenção de
uma trajetória de inserção convencional, o desenho e a fabricação de uma PPF nestas
condições torna-se uma técnica dificil e desafiadora para dentistas e técnicos. A busca do
paralelismo resultaria em preparos excessivamente convergentes comprometendo a retenção
friccional além de aumentar o risco de exposição pulpar. Um caso clinico em que houve perda
dos incisivos laterais e caninos superiores, descrito por Goldstein (1980) elucida bem os
problemas anteriormente citados. 0 objetivo principal era dar forma de canino aos prémolares que se apresentavam com inclinação divergente. A ausência do paralelismo tornou
impossível a confecção de uma prótese de seis elementos sem que houvesse exposição pulpar
dos pré-molares. Dessa foram construídas duas próteses parciais fixas com encaixes de
semiprecisdo na face lingual dos incisivos centrais para ligar os segmentos adjacentes.
A inserção dos encaixes é um recurso bastante utilizado em próteses pequenas quando
um dos pilares se apresenta inclinado. É o caso de molares inferiores inclinados citado por
muitos autores. 0 tratamento ideal segundo O'Connor; Caughman; Bemis (1986)

e

Zuckerman (1996), seria a movimentação ortodõntica para verticalização do elemento em
questão, todavia este procedimento não é aceito por muitos pacientes pelo fato de ser um
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tratamento prolongado e dispendioso. Dessa forma, o dentista tem que tratar o problema do
paralelismo usando puramente o artificio restaurador. Os autores então sugerem o uso dos
conectores semi -rígidos para solucionar o problema de paralelismo e evitando assim, o
desgaste excessivo de estrutura dental e risco de exposição pulpar. 0 desenho proposto
O'Connor; Caughman; Bemis (1986) permite um preparo conservador de ambos pilares sem
preparação de uma caixa distal no pilar anterior para acomodar a fêmea. Ele consiste de um
encaixe inserido totalmente no p6ntico, a interface das duas metades é desenhada de modo a
ficar afastada da margem gengival e da superficie oclusal eliminando assim um problema de
higiene ou oclusão. Além disso, outra vantagem da localização do encaixe no pifintico é o
aumento da estabilidade alcançado pelo uso de toda extensão do p6ntico e pela colocação de
paredes e sulcos adicionais na base do mesmo. Zuckherman (1996) apenas modifica a posição
do encaixe, a porção macho é inserida na mesial do molar e orientada paralelamente A via de
inserção do pré-molar e , a parte férnea fica localizada abaixo do p6ntico.
Shillingburg; Hobo; Whitsett (1986) afirmaram que a situação se torna mais
complicada quando o terceiro molar migra e inclina-se com o segundo molar em direção ao
espaço ocupado anteriormente pelo primeiro molar ausente. A face mesial do terceiro molar
invade os limites da via de inserção da PPF, impedindo o assentamento dela completamente.
A respeito do uso de conectores em pilares inclinados, Silva (1993) destaca que
quando a inclinação for muito acentudada corre-se o risco de deslocamento do conector
articulado.
Quanto aos aspectos oclusais, Ewing (1956) orienta que a prótese deverá ter o mesmo
tipo de oclusão em toda sua extensão. Se a oclusão oponente, sobre o pilar que suporta o
encaixe, for de dentes naturais, ao passo que, àquela que se opõe ao pilar que suporta o
p6ntico, for uma prótese removível, originar-se-á uma tendência de deslocamento do encaixe,
pois o tecido que suporta a PPR tende a ceder e assentar-se, provocando esta situação uma
rotação ou extrusão da base oponente. Shillingburg Jr. e Fischer (1973) afirmaram que se o
pilar posterior e p6ntico tem como oponente uma prótese parcial removível e se as três
unidades anteriores têm como oponentes dentes naturais, a parte macho e a unidade posterior
que estão sujeitas a uma pequena ou nenhuma força oclusal podem sofrer supra erupção.
Para Goldstein (1980), não existe um desenho padrão de conector que se adapte a
todas as situações. Sua escolha depende de vários fatores, um deles é a necessidade de uma
altura minima para propiciar retenção friccional suficiente e um adequado perfil de
emergência para proteção da gengiva marginal e acesso A higiene. Porém, para Kliemann e
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Oliveira (1999), os conectores semi -rígidos consistem na melhor opção, pois são fabricados
laboratorialmente, podendo variar de acordo com a forma, volume e tamanho dos dentes
suportes.
A falta de redução dentária para acomodação dos encaixes intracorondrios causa
sobrecontorno da coroa, acarrentando um resultado anti-estético e é também, a médio e longo
prazo, biologicamente inaceitável. Assim sendo, Kliemann e Oliveira (1999) afirmaram ser
freqüente a necessidade de se realizar endodontias nos dentes suporte, pois o preparo da caixa
onde será situada a fêmea, pode invadir o espaço pulpar, o que consiste numa desvantagem
para esses autores além de outras como a sofisticação da técnica e o custo elevado. Para
solucionar esse problema, outros autores como O'Connor; Caughman; Bemis (1986); Lacroix
e Lacroix (1987); Moulding; Holland; Sulik (1992); Zuckerman (1996) e; Bassanta

e

Monteiro (1997) propuseram desenhos em que o preparo dessa caixa para acomodar a fêmea
poderia ser dispensado.
0 tamanho, a forma e o posicionamento do conector tem extrema influência no
sucesso da prótese. Bassanta e Monteiro (1997) afirmaram que o conector deve ser
suficientemente grande para prevenir distorções ou fraturas durante a função, porém não
excessivamente grande a ponto de impedir um correto controle de placa ou interferir na
estética do trabalho.
Uma desvantagem segundo Pissiotis e Michalakis (1998), está no fato de os encaixes
ficarem expostos oclusalmente, o que não é esteticamente agradável para a maioria dos
pacientes. No entanto alguns autores como O'Connor; Caughman; e Bemis (1986); Moulding;
Holland; Sulik (1992); Zuckerman (1996) e; Bassanta e Monteiro (1997) estabeleceram
desenhos alternativos, nos quais a abertura da fèmea do conector é voltada para os tecidos
gengivais.
Dentre as principais vantagens já citadas, para o uso de encaixes em reabilitações
extensas, outros autores acrescentam ainda: facilidade de inserção Goldstein (1980);
simplificação da cimentação Myers (1969); Mezzomo et al. (1994); Pegoraro (1998);

e

Bonachella; Rosseti; Freitas (1999); a possibilidade de fundição de estruturas metálicas
individuais, contribuindo para uma melhor adaptação das mesmas sobre seus preparos
Miranda et al. (1999); diminuição do número de pontos de solda Mezzomo et al. (1994); e
Pegoraro (1998); diminuição da distorção pela cocção da cerâmica Goldstein (1980); Lacroix
e Lacroix (1987); e Pegoraro (1998); para fins de esplintagem Myers (1969); Mezzomo et al.
(1994); Pegoraro (1998); Gabriel e Cabani (1999) e; Kliemann e Oliveira (1999); na união de
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implantes a dentes Bonachella; Rosseti; Freitas (1999); no caso de necessidade de repetição,
devido a falhas comuns (cárie, descimentação), pois apenas o segmento afetado sera refeito
Pegoraro (1998); para facilitar a manutenção Myers (1969) e; a construção Myers (1969);
Lacroix e Lacroix (1987); Mezzomo et al. (1994); e Pegoraro (1998).

4 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura apresentada, em relação aos encaixes em próteses fixas,
concluiu-se que:
1) Os de semiprecisào são mais comumente indicados para as próteses fixas, pois por
serem fabricados laboratorialmente, podem ser adaptados A. forma, volume e
tamanho do dente suporte.
2) A disposição de suas partes componentes pode variar de acordo com a
particularidade de cada caso, seja ela de ordem estética, ou em prol da preservação
de estrutura dental ou da necessidade de criar espaço para acesso à limpeza,
entretanto, como regra geral, a superficie distal do pilar mesial ou do pilar
intermediário, caso houver, deve acomodar a parte fêmea do encaixe.
3) Constituem-se numa indicação precisa para as próteses fixas com pilar

intermediário e prótese com pilar inclinado, restringindo-se a próteses de pequena
extensão, salvo em algumas exceções, como quando se quer a esplintagem total de
uma arco e a falta de paralelismo impossibilita um único plano de inserção; ou
quando se quer obter as vantagens que estes dispositivos oferecem em relação
construção, inserção e cimentação de uma prótese extensa.
4) A movimentação fisiológica dos dentes e a ação de fulcro que um pilar
intermediário pode causar, são os fatores mais relevantes na perda de retenção dos
retentores. Assim sendo, a utilização dos encaixes é uma alternativa eficaz para
minimizar estes fatores deletérios A. longevidade do trabalho restaurador.
5) Quanto aos aspectos oclusais, a prótese fixa com encaixe deve ter o mesmo tipo de

oclusão em toda sua extensão, caso contrário poderá ocorrer o deslocamento do
encaixe em virtude de uma extrusão do pilar posterior e põntico, se os mesmos
vierem a ocluir com uma PPR e o pilar anterior, que sustenta a fêmea do encaixe,
ocluir com dente natural.
6) Esses dispositivos paralelizantes

e dissipadores de tensões utitilizados na

odontologia há muito tempo, não se encontram amplamente discutidos na literatura
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e não há abundância de publicações recentes a respeito de sua utilização. Todavia,
essas conexões apresentam, atualmente, maior interesse e aceitação na profissão
odontológica não apenas pelas vantagens que as mesmas oferecem, mas pela
necessidade de sua própria indicação.
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