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RESUMO 

Durante muitos anos, a prótese total mucossuportada foi a única opção de reabilitação 

dos pacientes desdentados totais. Este tipo de prótese apresenta algumas desvantagens, 

sendo a retenção deficiente e a fraca estabilidade as principais queixas dos seus 

portadores. A osteointegração definiu um novo conceito no planeamento das 

reabilitações protéticas destes pacientes, através de uma fixação óssea, tornando o 

resultado mais previsível e satisfatório. Por outro lado, também podem apresentar 

complicações. Entre outras, as causas mais comuns de insucesso são supraestruturas 

não passivas, restaurações parcialmente retidas e tensões prejudiciais nas interfaces do 

implante. Estas condições aumentam as forças sobre o implante, podendo levar à perda 

óssea marginal, mobilidade do implante e fractura dos componentes, principalmente em 

próteses aparafusadas. O aumento da colonização bacteriana está também associado à 

má adaptação marginal.  

Este estudo tem como principal objectivo a avaliação da adaptação marginal das réplicas 

à barra metálica de sobredentaduras, onde foi aparafusada com torque de 10Ncm e 

30Ncm em modelos vazados a gesso de duas cores, com e sem dispositivo de látex para 

minimizar a expansão do gesso, e em que os 2 implantes posteriores divergiam 20º dos 

anteriores.  

O procedimento consistiu em obter o modelo mestre com 4 réplicas, onde foi fabricada 

uma barra metálica para sobredentadura, com boa adaptação marginal e passividade no 

aparafusamento. Foram feitas 10 impressões ao modelo mestre, em silicone de adição 

pela técnica de impressão com dupla mistura com moldeira aberta e sem união dos 

pilares de impressão. Cada impressão foi vazada quatro vezes a gesso ISO tipo IV de 

duas cores. Nos grupos 1 e 2, foi utilizado gesso ISO tipo IV de cor “Golden Brown” e nos 

grupos 3 e 4 foi utilizado o mesmo tipo de gesso de cor “Peach”. Nos grupos 2 e 4, foi 

utilizado um dispositivo em látex, com a forma de cilindro, com o objetivo de minimizar o 

efeito da expansão do gesso e que foi colocado nas réplicas. Nos grupos 1 e 3, não foi 

utilizado dispositivo de látex. Foram obtidas 4 condições de estudo num total de 40 

modelos/amostras. A avaliação da adaptação foi feita através da visualização da interface 

réplica/barra metálica numa lupa estereoscópica. 

Os resultados obtidos neste estudo, permitiram concluir que não se verificaram 

diferenças no desajuste em relação à cor dos gessos utilizada nem relação à aplicação 

de dispositivos de látex. Por outro lado, com o torque a 30Ncm o desajuste diminui 

quando comparado com a aplicação de 10Ncm de torque, podendo indicar que a barra foi 
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adaptada sem passividade, com os componentes sobre tensão. Independentemente do 

gesso estudado e da utilização do dispositivo de látex, os implantes inclinados (ângulo de 

20º em relação ao eixo vertical) impedem a adaptação a 10Ncm. O implante na posição 1 

(inclinado) e que foi primeiro sujeito a torque, apresentou maior adaptação do que os 

restantes. Em contraste, o ultimo implante a ser sujeito a torque, implante na posição 4 

(inclinado), apresentou os mais elevados valores de desadaptação marginal. Nas 

condições estudadas não foram obtidos modelos totalmente adaptados e passivos, em 

todos os implantes.  

 

 

 

 

  

 



Métodos para Obtenção de Modelos de Trabalho em Reabilitações Implantossuportadas 
 
 
 

!
!
!

xiii!

ABSTRACT 

For many years, conventional removable dentures were the only option for the 

rehabilitation of edentulous patients. This type of prosthesis has some disadvantages, 

such as, poor retention and stability, which are main complaints of the patients. 

Osseointegration defined a new concept in the prosthetic rehabilitation of patients by 

using bone fixation and enabling a more satisfactory and predictable result. On the other 

hand, these procedures can also lead to complications. Among others, the most common 

causes of failure include non-passive superstructures, partially retained restorations and 

the detrimental immediate loading in the interface of the implant. These conditions 

increase the forces on the implant, which in turn can lead to marginal bone loss, mobility 

and fracture of the implant components, especially healing screws. The increase in 

bacterial colonization is also associated with poor marginal adaptation. 

The presented study aimed at assessing the marginal adaptation of implant replicas to the 

overdenture metal bar in each sample, which was adjusted with a torque of 10Ncm and 

30Ncm in samples prepared using gypsum of different colors, with and without the device 

to minimize the expansion of the plaster and where the 2 posterior implants differed in 20º 

from the 2 anterior ones. 

The procedure used in this study consisted in obtaining a master model with four implant 

replicas where an overdenture metal bar, with good marginal fit and passivity, was 

fabricated. The master model was used to obtain 10 impressions using the open tray 

impression technique and condensation silicone, without connection of impression 

abutments and using the 1-step putty and regular-body VPS combination impression. 

Each impression was filled four times using ISO type IV gypsum of different colors. In 

groups 1 and 2, gypsum ISO type IV “Golden Brown” was used and in groups 3 and 4 the 

same gypsum was used in “Peach”. In groups 2 and 4, a cylindrical-shape latex was 

placed on the implant replicas aiming at reducing the effect of the expansion of the 

gypsum. In groups 1 and 3, no device was used. As a result, 4 conditions were studied 

and 40 samples were obtained. The evaluation of the adaptation was performed by 

means of analyzing the interface replica-metal bar in a stereomicroscope. 

The herein presented study indicated the absence of differences in the misfit concerning 

both the color of the gypsum and the use of the latex device. On the other hand, following 

30Ncm of torque, the marginal misfit was reduced when compared to the results obtained 

after applying 10Ncm. This could indicate that the bar was adapted without passivity, 

having components under stress. Despite the type of gypsum and the use of the latex 
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device, the adaptation after 10Ncm was prevented by the angulated implants (20º angle 

regarding the vertical axis). The implant 1 (angulated) was firstly subjected to 10Ncm of 

torque and presented higher adaptation than the remaining. In opposition, the implant 4 

(angulated), the last one to which torque was applied, showed the lower adaptation. In the 

studied conditions, the models obtained did not present, for all four implants, total 

adaptation or total passivity.  
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I – INTRODUÇÃO 

 

1. OSTEOINTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO MARGINAL  

 

1.1. Osteointegração 

 

1.1.1. Necessidade da população  

Durante muitos anos, a prótese total mucossuportada foi a única opção de reabilitação 

dos pacientes desdentados totais. Este tipo de prótese não apresenta níveis de conforto 

e de eficiência mastigatória semelhantes aos dos dentes naturais ou das próteses retidas 

por implantes.1 Apesar de toda evolução científica e tecnológica nas áreas de prevenção 

e tratamento em saúde oral, ainda há uma grande parte da população mundial que utiliza 

ou necessita de próteses totais.2,3 

Sabemos que a experiência da perda de todos os dentes é traumática e envolve aspetos 

emocionais e sociais complexos que causam, frequentemente, insatisfação, e dificultam 

as relações sociais e afetivas do paciente.3,4 A perda dentária conduz à remodelação e 

reabsorção do osso alveolar envolvente levando a atrofia dos rebordos alveolares e esta 

é contínua durante o tempo de vida dos pacientes,5 levando a alterações anatómicas e 

estéticas. De acordo com a lei de Wolff, que afirma que o osso se remodela em relação 

às forças aplicadas,6 o osso precisa de estímulo para manter sua forma e densidade.7 

Uma prótese removível mucossuportada (total ou parcial) não estimula ou mantém o 

osso, acelerando a perda óssea. A carga proveniente da mastigação é transferida 

somente para a superfície óssea conduzindo à redução do fluxo sanguíneo e à perda de 

volume ósseo.8 Deste modo, as reabilitações protéticas através de implantes 

osteointegrados podem ser consideradas como potenciadoras de estímulos funcionais 

intraósseos, mantendo a atividade dos osteoblastos e a condição do osso alveolar.1  

Neste sentido, experiências clínicas de mais de quarenta anos na Implantologia 

proporcionam hoje aos pacientes uma das coisas mais importantes para o 

relacionamento social, profissional e afetivo do paciente desdentado: a esperança de 

resgate de sua autoestima.2-4 



Marcelo Fernandes Lopes 
 
 
 

!
!
!
4 

De entre as principais desvantagens das próteses removíveis totais maxilar e, 

principalmente mandibular, podem ser referidas: a falta de estabilidade e de retenção, 

especialmente na mandíbula, a perda contínua de osso alveolar, a convicção de que a 

aplicação destas dentaduras elimina a necessidade de cuidados dentários, perda da 

função mastigatória, quando mal ajustadas, preocupações sociais relacionadas com 

receios da prótese se soltar e relacionados com uma aparência não-natural.1,3,4  

Os implantes osteointegrados ocupam hoje um espaço confiável na reabilitação dos 

pacientes desdentados tanto em maxila quanto em mandíbula, menos mutiladora, mais 

previsível e com soluções mais próximas do ideal. As próteses totais inferiores 

mucossuportadas que sempre foram um grande desafio na medicina dentária, passam a 

ser substituídas por próteses fixas suportadas por apenas quatro implantes9 com 

resultados extremamente previsíveis ou dois implantes retendo uma sobredentadura.10 

O aumento de reabilitações orais a partir de implantes dentários surge devido a um 

conjunto de fatores, que incluem o aumento da esperança média de vida das populações, 

o maior grau de exigência e procura de qualidade de vida, alterações anatómicas em 

consequência do edentulismo, aspectos psicológicos negativos associados à perda 

dentária, a melhoria nos resultados, a longo prazo, das reabilitações orais com recurso a 

implantes e vantagens das próteses implantossuportadas em relação às próteses 

tradicionais.11 

Nos próximos anos, como consequência do aumento da esperança e da qualidade de 

vida das populações, da melhoria crescente dos materiais utilizados e das taxas de 

sucesso das reabilitações orais com recurso a implantes, é previsível um aumento, ainda 

mais significativo, na procura deste tipo de tratamentos.12 

Na reabilitação de pacientes, total ou parcialmente desdentados, os implantes tornaram-

se os mais comummente utilizados.11,13 

Relativamente às limitações associadas a reabilitações orais com próteses sobre 

implantes podem ser nomeadas as limitações financeiras. A prótese total sobre implantes 

tem um número maior de procedimentos (clínicos, cirúrgicos e protéticos), custo da 

colocação dos implantes e da maior complexidade das próteses, o que resulta em custos 

superiores aos das tradicionais próteses totais mucossuportadas. Podem ser também 

referidas as limitações anatómicas1 e as psicológicas. Estas últimas estão relacionadas 

com as diferenças ao acesso dos avanços científicos e tecnológicos na medicina dentária 

preventiva. Porque nem sempre esses avanços chegam da mesma forma em todas as 
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camadas sociais da população, existe ainda um grupo de desdentados totais que 

apresentam níveis de reabsorção do rebordo ósseo residual e com maiores problemas 

em relação as próteses totais mucossuportadas tradicionais.14  

 

1.1.2. História e estudo Bränemark  

Em 1952, a Implantologia sofreu uma grande alteração. Nesse ano, Per Ingvar 

Bränemark, ao efetuar investigações em animais sobre microcirculação em mecanismos 

de reparação óssea, descobriu que era possível estabelecer uma conexão direta entre o 

osso e um pedaço de titânio confirmando a sua biocompatibilidade.15,16 As experiências 

clínicas em humanos foram realizadas na Universidade de Göteborg, onde mantinham 

estritamente os princípios para investigar a medula óssea da maneira mais intacta 

possível. Estes princípios foram mantidos em todas as tentativas desde 1965 e ainda 

hoje alguns são utilizados: cirurgia  não traumática, isto é, sem superaquecimento ou 

compressão do osso para manter a microcirculação normal, cirurgia sob condições 

estéreis para evitar qualquer interferência com a cicatrização normal do osso, 

procedimento em dois estágios para evitar qualquer desafio mecânico ou microbiológico 

e implante de titânio comercialmente puro em forma de rosca com superfície usinada 

microirregular.17 A possibilidade de crescimento de osso em contacto direto com um 

implante de titânio foi publicada pela primeira vez em 1969.15 

 

1.1.3. Conceito da osteointegração  

A partir dos estudos realizados por Per Ingvar Bränemark, foi definido o conceito de  

osteointegração como uma conexão direta, estrutural e funcional entre um implante e o 

tecido ósseo, sem a ocorrência de crescimento de tecido fibroso na interface osso-

implante, e com a possibilidade de submeter a prótese sobre implantes à carga 

funcional.12,16,18,19 

 

1.1.4. Fundamentos da osteointegração 

A ocorrência da osteointegração e a sua manutenção ao longo do tempo está 

diretamente vinculada aos fatores que constituem os fundamentos da osteointegração. 

No entanto, devem ser realçadas as três fases de estabilidade a que o implante é 

submetido ao longo do tempo. No momento da instalação do implante, deve-se obter a 
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estabilidade primária que é conseguida pela associação de fatores como o desenho da 

macroestrutura do implante, densidade óssea e técnica cirúrgica. A estabilidade 

secundária é atingida com a participação celular e com a qualidade da superfície do 

implante (micro ou nanoestruturas). E a estabilidade terciária é caracterizada pela 

longevidade das reabilitações osteointegradas e a sua manutenção ao longo do tempo 

está diretamente vinculada ao planeamento cirúrgico-protético criterioso e ao controle 

periódico da oclusão do paciente.20 

O modo como os implantes se fixam ao tecido ósseo, alcançando a necessária 

osteointegração, depende de vários fatores. Albrektsson et al.19 enumeraram os fatores, 

ainda hoje largamente aceites pela comunidade científica internacional, necessários ao 

desenvolvimento de uma boa osteointegração: biocompatibilidade do material, desenho e 

qualidade da superfície do implante, características do paciente, nomeadamente a 

quantidade e a qualidade do osso disponível, técnica cirúrgica e a carga a que serão 

sujeitos os implantes.  

A reabilitação oral com implantes osteointegrados é, atualmente, um tratamento de rotina 

devido à previsibilidade da sobrevivência do implante e à conservação da estrutura 

dentária dos dentes adjacentes.21,22 

!

1.2. Adaptação marginal de próteses sobre implantes 

 

1.2.1. Adaptação marginal e passividade 

Com o aparecimento dos implantes osteointegrados e de suas modalidades protéticas 

restauradoras, a “passividade” ou “adaptação passiva” das estruturas protéticas passou a 

ser uma preocupação comum nas reabilitações.  

A adaptação passiva de diferentes estruturas implantorretidas aos pilares intermediários 

ou a implantes osteointegrados, pode definir o sucesso das reabilitações sobre implantes. 

Se houver um desajuste vertical entre os componentes que são unidos pela ação do 

aparafusamento, a tendência é que as partes do sistema sejam traccionadas uma em 

direção à outra na tentativa de eliminar este desajuste (Figura 1A e Figura 1B). Por outro 

lado, se o contato entre as partes a ser unidas for elevado e, portanto, se se verificar a 

ausência de desajustes, pode ocorrer uma deformação elástica de compressão e/ou de 

tração entre o parafuso e o implante ou pilar.23  
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Figura 1: Imagem radiográfica da estrutura metálica desadaptada (A) e adaptada (B) 

clinicamente. 

 

As próteses sobre implantes que se adaptam com o maior ajuste marginal possível e sem 

transmitir tensões prejudiciais ao osso apresentam assentamento passivo.24 A adaptação 

passiva da prótese ao implante é obtida quando o somatório das distorções que podem 

ocorrer durante a produção da prótese é igual a zero.24-27 Por definição, as próteses com 

adaptação passiva são aparafusadas sem que se gerem tensões. Uma total adaptação 

passiva é praticamente impossível de se conseguir, uma vez que as etapas de produção 

de uma prótese admitem distorções estruturais e, consequentemente, desadaptações 

das peças.27,28  

Uma estrutura sem passividade sobre o tecido ósseo pode até levar à perda da 

osteointegração. Deste modo, um ajuste passivo é um requisito importante para próteses 

implantossuportadas, limitando a quantidade de tensão transferida para a interface osso-

implante auxiliando, em simultâneo, a osteointegração a longo prazo.27  

Por influência de diferentes fatores, as próteses podem apresentar uma adaptação 

perfeita aos implantes sem que se verifique um ajuste passivo. No entanto, uma estrutura 

desadaptada não poderá apresentar passividade.29 A medida de desajuste marginal é 

definida frequentemente como passividade. No entanto, estes dois conceitos não  

representam verdadeiramente a mesma grandeza: maiores valores de desajuste marginal 

estão relacionados com menor passividade e, consequentemente, com uma maior 

incidência de problemas mecânicos e possivelmente biológicos. Teoricamente, a 

(A) (B) 
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possibilidade de uma peça assentar passivamente aumenta quando são obtidos 

desajustes marginais mínimos, ou vice-versa.30 

O implante de titânio e o osso funcionam como uma anquilose. No entanto, no sistema 

não existe um componente que funcione analogamente ao ligamento periodontal. A 

ausência de resiliência ou mobilidade aumenta a relevância da exatidão das próteses 

suportadas por implantes, pois qualquer desadaptação pode gerar tensões prejudiciais na 

interface osteointegrada e áreas ósseas subjacentes.30,31 Durante a instalação de uma 

peça protética sobre dentes naturais, as tensões não serão transmitidas constantemente 

aos tecidos ósseos devido às características de remodelação periodontal que permitem a 

movimentação dentária. Isto não se verifica nas próteses sobre implantes. Neste caso, 

cargas geradas durante o processo de aplicação da prótese serão transferidas 

permanentemente aos componentes do sistema: parafusos de retenção, pilares 

intermediários, implantes, tecidos peri-implantares e o tecido ósseo.30,32 

Nas próteses aparafusadas, os espaços entre a superestrutura e os pilares ou os 

implantes são reduzidos. O contacto entre estas peças metálicas aumenta a possibilidade 

de se gerarem tensões27 e, consequentemente, de se obter um encaixe menos passivo 

destas próteses sobre o implante.25,28,33,34 Assim, o aparafusamento da prótese diminui a 

desadaptação marginal e provoca, simultaneamente, a formação de tensões que podem 

conduzir à perda de componentes protéticos, ou mesmo à perda óssea marginal.24,27,33 

Concomitantemente, as próteses aparafusadas, ao contrario das próteses cimentadas, 

não possuem uma película de cimento a selar o espaço entre a prótese e o pilar 

intermediário, o que pode potenciar crescimento bacteriano desfavorável ao sucesso das 

restaurações protéticas. Finalmente, a grande vantagem das próteses aparafusadas 

consiste na sua reversibilidade, ou seja, no facto da restauração poder ser retirada da 

boca a qualquer momento,24,27,28,35 sendo considerada por alguns autores como a melhor 

indicação para casos de reabilitações orais extensas e/ou com presença de cantiléver.36 

Vigolo et al.34 demonstraram que as próteses aparafusadas não apresentam diferenças 

significativas relativamente aos níveis de osso marginal peri-implantar, tecidos moles 

peri-implantares ou complicações protéticas, quando comparadas com as próteses 

cimentadas. Por outro lado, Guichet et al.37 demonstraram que as próteses aparafusadas 

conduzem a menores valores de desadaptação marginal mas a maiores níveis de tensão.  

A obtenção de peças com adaptação passiva ainda não é uma realidade. Embora haja 

vários métodos para melhorar os procedimentos de produção de próteses, a avaliação  
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clinica da passividade do produto final permanece relativamente sem bases científicas. 

Nestes casos, o objetivo consiste na produção de estruturas protéticas implantorretidas 

com a máxima passividade possível. Contudo, as tecnologias de fabricação de estruturas 

protéticas atualmente disponíveis não são adequadas para obter uma adaptação 

totalmente passiva. Pode concluir-se que um ajuste passivo absoluto é virtualmente 

impossível de ser obtido.38-40 Além disso, uma prótese mal adaptada gera tensões 

adicionais que diminuem a longevidade dos componentes e cuja magnitude depende da 

quantidade de desajuste.41,42 Assim, o médico dentista será sempre desafiado na procura 

de uma passividade aceitável quando lida com restaurações múltiplas implantorretidas.  

!

1.2.2. Espessura da adaptação marginal 

As imprecisões acumuladas durante a confecção de próteses são inúmeras, 

principalmente durante o procedimento de impressão,33,43 o que dificulta a previsibilidade 

desta justaposição. Para muitos autores,37,44 a desadaptação das próteses aparafusadas 

são significativamente inferiores às obtidas para sistemas cimentados, apresentando 

valores de, aproximadamente, 16.5!m e 49.1!m, respectivamente. 

Um certo nível de desajuste marginal é inevitável, pelo que a controvérsia sobre o nível 

mínimo aceitável sempre foi intensa. Jemt e Lie45 determinaram que, em próteses totais 

fixas mandibulares, o nível máximo de desajuste marginal que poderia causar um menor 

índice de problemas mecânicos seria de aproximadamente 150!m. Neste estudo, 

verificou-se que em situações onde eram detectados desajustes marginais acima deste 

limite, as complicações mecânicas, especialmente relacionadas com os parafusos de 

retenção, aumentavam. Nas próteses aparafusadas existe uma relação entre a falta de 

adaptação e a subsequente falha do parafuso.46 Al-Turki et al.47 demonstraram no seu 

estudo uma significante instabilidade dos parafusos com níveis de desadaptação entre 

100!m e 175!m.  

Os desajustes verticais (eixo z) produzem lacunas e devem ser reduzidos ao mínimo para 

evitar pré-cargas desnecessárias nas articulações dos parafusos e no osso envolvente.48 

Na literatura, sem que um consenso tenha sido atingido, o nível de desajuste vertical 

aceitável varia entre 30!m e 150!m.49,50 No entanto, de acordo com publicações de 

Brånemark, Zarb e Albrektsson, em 1987, o nível de desajuste máximo aceitável para 

não afetar a interface osso-implante era inferior a 10!m.51 Em 1996, Jemt e Book, 

relataram a ausência de correlação estatística entre perda óssea marginal e desajuste 
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quando este apresentava valores médios de 111!m. Os resultados deste estudo 

sugeriram que alguma forma de tolerância biológica pode existir entre o implante e o osso 

envolvente e que permite um certo grau de desajuste.52 No entanto, não existem ainda 

estudos que definam quantitativamente os limites de tolerância biológica.53 

 

1.2.3. Consequências de uma adaptação marginal deficiente 

A presença ou ausência de um microespaço entre a infraestrutura e a plataforma do 

implante não é necessariamente indicativo de passividade, podendo o microespaço não 

ser clinicamente confiável como medida de precisão de ajuste.54 Próteses sem 

adaptação passiva podem gerar um stress adicional no sistema, acumulando tensões 

após a aplicação das cargas mastigatórias e hábitos parafuncionais, como o bruxismo e o 

apertamento dentário. No apertamento dentário as cargas excessivas são verticais, 

enquanto que no bruxismo forças excêntricas ao longo dos eixos estão presentes, 

podendo causar afrouxamento ou mesmo fratura dos parafusos.55 A precisão de 

adaptação tem sido referida como um fator significante na transferência de tensões, na 

biomecânica dos sistemas de implante, na ocorrência de complicações e na resposta dos 

tecidos biológicos.42,54  

Embora os componentes dos sistemas de implantes sejam fabricados de forma a 

assegurar um ajuste máximo entre os mesmos, algum grau de discrepância tem sido 

referido como inerente ao processo de produção.56,57 Na literatura, a deficiência de 

adaptação passiva da estrutura protética sobre os pilares de conexão e implantes é 

sistematicamente referida como uma das causas para a incidência de problemas 

biológicos e mecânicos envolvendo as reabilitações implantorretidas.42,58-60 

Complicações biológicas, incluindo reações adversas dos tecidos peri-implantares, dor, 

sensação de pressão, reabsorção óssea peri-implantar e falência da osteointegração são 

frequentemente relacionados a uma adaptação passiva deficiente.61,62 A interação entre 

o implante e o respectivo pilar protético é essencial para assegurar a máxima eficiência 

destes componentes. Sob o ponto de vista biológico, a estabilidade dos componentes é 

um dos fatores fundamentais para o sucesso do tratamento.63  

As complicações mecânicas mais comummente relacionados com a deficiência de 

passividade das estruturas protéticas implantorretidas incluem o afrouxamento ou fratura 

dos parafusos protéticos que retêm a prótese aos pilares de conexão.64,65 Relativamente 

ao nível de passividade das estruturas metálicas, observou-se que as peças com maiores 
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desajustes obtiveram um menor valor médio de força necessária para desaparafusar os 

parafusos.30,66 Mais raramente, a fratura dos próprios pilares intermediários, da estrutura 

protética ou mesmo dos implantes são relatados como complicações possíveis.58,59 

Admite-se ainda que esse tipo de falhas pode revelar de forma prematura problemas de 

passividade, impedindo uma falha maior que poderia ocorrer tardiamente. No entanto, a 

partir de estudos longitudinais clínicos é difícil determinar se estes tipos de falha estão 

restritamente relacionados com a deficiência de passividade já que, clinicamente, 

diversos fatores podem influenciar na sobrecarga mecânica do sistema, como a presença 

de hábitos parafuncionais.42 Por outro lado, níveis clínicos de pré-carga parecem 

promover significativamente uma remodelação óssea no ápice das espiras do implante.67 

Observa-se que, até certo nível de desajuste marginal, a ocorrência de complicações 

mecânicas e/ou biológicas é reduzida, o que também indica que o sistema possui certa 

tolerância mecânica.41 

O objetivo nas reabilitações implantossuportadas é a obtenção de uma estrutura protética 

com máxima adaptação e que mantenha um contato elevado com a superfície do pilar e 

com o parafuso. Quanto mais íntima a interação entre as superfícies do parafuso e dos 

componentes protéticos, maior será a retenção friccional entre estes componentes.63,68 

Quando as superfícies de um sistema aparafusado estão em compressão dinâmica ou 

estática, podem ocorrer deformações plásticas ou mesmo um pequeno desgaste das 

superfícies.69 Métodos facilitadores de uma menor perda de pré-carga, a curto ou a longo 

prazo, seriam importantes para manter a estabilidade da conexão aparafusada nos 

sistemas implantoretidos. A criação e manutenção de uma forte retenção friccional entre 

os componentes de um sistema aparafusado são fundamentais para a sua estabilidade. 

Segundo Byrne e colaboradores63 podem existir pequenas imprecisões localizadas na 

região da estrutura metálica que envolve a cabeça do parafuso protético (base de 

assentamento do parafuso). Imprecisões presentes nesta interface poderiam impedir um 

bom assentamento da cabeça do parafuso protético, e por sua vez, impedir a criação de 

uma retenção friccional ótima. Em simultâneo, as irregularidades presentes na base de 

assentamento do parafuso protético poderiam propiciar a criação de tensão residuais no 

próprio parafuso, o que poderia contribuir para a desaparafusamento ou fratura 

prematura da conexão aparafusada.70 

Outro fator capaz de influenciar a adaptação dos componentes é a magnitude do 

torque,71 sendo fundamental o uso do torque recomendado pelo fabricante. Um aspecto 
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importante para se entender os efeitos da deficiência de passividade sobre a estabilidade 

dos sistemas implantoretidos é a quantidade de pré-carga que pode ser aplicada nos 

parafusos do sistema. Por definição, pré-carga corresponde à força de contacto de aperto 

do pilar e do implante. Por outras palavras, pré-carga pode ser definido como a força de 

tração que é construída no parafuso, da cabeça para a rosca. A pré-carga depende 

principalmente do torque aplicado mas, também, dos materiais componentes, da 

rugosidade das superfícies, do desenho da rosca e da cabeça do parafuso.23,72,73 

A localização do desajuste afeta o padrão de distribuição e a magnitude das tensões. Em 

situações de passividade deficiente, podem ser acumuladas cargas de tração e/ou 

cisalhamento, afetando desta forma a quantidade total de cargas impostas aos parafusos 

do sistema. Este facto pode ser decisivo para a estabilidade das conexões aparafusadas 

em próteses implantorretidas e pode explicar parcialmente a influência na integridade da 

conexão aparafusada. Uma adaptação precisa entre as estruturas implantorretidas e 

seus pilares de suporte é fundamental para reduzir as tensões impostas às estruturas 

protéticas, pilares de conexão e tecido ósseo peri-implantar.61,74 

 

1.2.4. Fatores que interferem na adaptação marginal 

Um dos aspetos fundamentais para o sucesso clínico das próteses implantossuportadas 

é a adaptação passiva das estruturas protéticas sobre os pilares. Nas variáveis clínicas e 

laboratoriais envolvidas no tratamento reabilitador estão incluídas as técnicas de 

transferências, pois influenciam decisivamente a reprodutibilidade dos modelos de 

trabalho. 

Relativamente aos materiais da infraestrutura, em situações onde uma pré-carga mais 

previsível é desejada, os cilindros metálicos usinados prefabricados oferecem melhor 

adaptação e maiores pré-cargas quando comparados com os cilindros plásticos 

fundíveis.38 Os resultados deste estudo confirmaram que os pilares pré-maquinados, que 

incluem os pilares que são modificados em laboratório, são superiores em adaptação 

quando comparados com os calcináveis totalmente de plástico.63 

O uso de ligas de cobalto-cromo (Co-Cr) para estruturas de próteses 

implantossuportadas podem ser consideradas clinicamente aceitáveis como a liga prata-

paládio.75 Simultaneamente, alguns autores concluíram que as próteses devem ser 

produzidas em titânio ou ligas alternativas como a de Co-Cr.29 
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Um dos obstáculos para a obtenção de uma adaptação passiva são as variáveis clínicas 

e laboratoriais inerentes ao próprio tratamento protético. As diferentes etapas do 

tratamento protético, como procedimentos de transferência, fundição e aplicação de 

cerâmica, podem gerar alterações. Por outro lado, a adaptação passiva das próteses 

também depende do grau de adaptação que os componentes apresentam antes mesmo 

de serem utilizados, ou seja, depende da precisão e qualidade de usinagem dos 

componentes durante sua produção. Deste modo, é fundamental que os componentes a 

serem utilizados já apresentem uma adaptação elevada, diminuindo, assim, os riscos de 

se obter uma prótese mal-adaptada.76 

Um dos principais problemas na Implantologia, com os implantes tipo hexágono externo, 

está relacionado com o maior índice de desaperto ou de fraturas dos parafusos e pilar 

protético, assim como com a maior perda óssea marginal. Isto ocorre provavelmente 

devido à concentração de tensões na região cervical de implantes de hexágono externo, 

quando associado aos ciclos repetidos de carga mastigatória e que induzem a separação 

dos componentes do sistema.77 Deste modo, algumas medidas como pré-carga 

adequada e próteses passivas associadas a um sistema anti-rotacional efetivo devem ser 

aplicadas para tentar minimizar as complicações associadas.78 O parafuso de retenção 

funciona como um dispositivo de segurança para reabilitações implantossuportadas, uma 

vez que este é fabricado a partir de uma liga metálica que sofre fratura quando muito 

solicitado.79 Como ainda não são conhecidos os limites suportados pelo tecido ósseo, um 

sistema de segurança é altamente importante, visto que este pode melhorar a 

longevidade da fixação, diminuindo a tensão induzida na interface implante-osso. 

Com o aumento da aplicabilidade dos implantes orais para restaurações unitárias, as 

conexões passaram a desenvolver o papel de impedir a rotação da prótese. Este facto,  

estimulou os fabricantes a novos desenvolvimentos, incluindo maiores valores de torque 

sobre o parafuso, alterações no tipo de material do parafuso, maior precisão no encaixe 

do hexágono e a criação de novos desenhos de interface pilar/implante. Deste modo, 

surgiram novos sistemas de conexão mais estáveis e seguros, do tipo hexágono interno 

ou conemorse. Estes são caraterizados por maior profundidade de retenção da conexão 

interna, aumentando consideravelmente a área de contato entre as paredes do pilar 

protético e o implante, diminuindo a tensão exercida sobre o parafuso de retenção,80 ou 

seja, o parafuso de retenção fica menos sujeito às forças funcionais ou parafuncionais. 

Recentemente, em virtude de todas as vantagens atribuídas às conexões internas, 

alguns autores,81 através de análises de elemento finitos, avaliaram a distribuição de 
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tensões entre implantes de conexão interna, Frialit® (hexágono interno) e Ankylos® 

(conemorse). Constataram que o sistema do tipo hexágono interno participa efetivamente 

na "proteção" do parafuso que prende o pilar intermediário. No entanto, foi observada 

maior tensão ao tecido ósseo. O implante com conexão tipo conemorse apresentou 

melhor dissipação de tensões para as estruturas de suporte, constituindo maior proteção 

biomecânica para as bases ósseas. 

 

1.2.5. Avaliação da adaptação marginal 

A adaptação perfeita entre o implante e pilar é um requisito básico para o sucesso a 

longo prazo do tratamento reabilitador, devendo ocorrer um perfeito ajuste para 

assegurar que os tecidos peri-implantares desempenham as suas funções biológicas 

normais.82 

Em laboratório, a avaliação da adaptação marginal pode ser conseguida a partir da 

aplicação de diferentes técnicas, incluindo a visualização microscópica das fendas ou 

cavidades.57 Outra técnica frequentemente aplicada relaciona a capacidade de bactérias 

da cavidade oral em colonizar superfícies de titânio83,84 e consiste na análise da 

infiltração bacteriana nas interfaces com desajuste entre os seus componentes.82 A 

presença de desadaptação em forma de fendas e cavidades funciona como abrigo para 

colonização bacteriana, provocando uma reação inflamatória dos tecidos peri-

implantares,71,85 podendo até levar a perda da osteointegração.86,87 A avaliação da 

adaptação pode também ser efectuada através da quantidade de voltas dadas durante o 

aperto do parafuso. Neste caso, quando é necessário mais de 1/2 volta para apertar 

completamente o parafuso, a prótese era considerada mal adaptada, sendo separada e 

soldada.88 

As técnicas clínicas e laboratoriais atualmente disponíveis para a produção de estruturas 

protéticas implantorretidas, que incorporam processos de fundição, soldadura ou mesmos 

processos CAD/CAM (“Computer-aided designed/computer-assisted manufactured”), 

ainda não garantem uma adaptação passiva total da estrutura protética a implantes 

múltiplos.89 Assim, a avaliação da passividade das estruturas implantorretidas será 

sempre uma parte fundamental na clínica de reabilitação sobre implantes. Diferentes 

métodos têm sido propostos para a avaliação da passividade, incluindo métodos tácteis, 

inspeção visual e radiográfica dos desajustes marginais, testes de resistência dos 

parafusos de retenção ou mesmo a simples espera da resposta do paciente, definida 
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como dor ou desconforto, após instalação da peça protética. Todos estes métodos 

utilizam a avaliação do desajuste entre a estrutura protética e seus componentes de 

suporte como meio de avaliação da passividade, e assim estabelecem que para maiores 

níveis de desajuste, ter-se-ia menor passividade, ou maior geração de cargas estáticas 

indesejadas. 

O objetivo durante toda a restauração implantorretida é a obtenção de uma estrutura 

protética sem desajustes marginais. Contudo, como as técnicas atualmente disponíveis 

de fabricação de estruturas protéticas ainda não o permitem, a presença de desajustes 

entre a peça protética e componentes de suporte deverá ser sempre considerada durante 

o tratamento.53,90,91 No entanto, atualmente ainda se utilizam diretrizes estabelecidas há 

mais de trinta anos para a determinação da passividade.16,30 Os testes comummente 

usados na clínica para a determinação do estado da passividade são técnico-sensíveis e 

pouco precisos,53,56,90,91 o que dificulta o estabelecimento de uma relação causa-efeito 

entre a ausência de passividade e a incidência de complicações. 

 
!  
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2. GESSOS 

 

De acordo com Motta et al.,92 a aplicação dos gessos em Medicina Dentária data do 

século XVIII. Desde então estes têm vindo a ser aplicados como materiais de impressão 

e modelos, sofrendo mudanças estruturais que lhe conferiram gradualmente melhores 

qualidades.93-96 

A gipsite é um mineral quimicamente conhecido pela formula CaSO4•2H2O que 

corresponde ao di-hidrato de sulfato de cálcio. Este pode ser encontrado na natureza em 

várias partes do mundo e também como subproduto de alguns processos 

químicos.93,95,97 

Em medicina dentária, os produtos à base de gipsite têm uma vasta aplicação, 

principalmente na obtenção de modelos e como material acessório na produção de 

próteses dentárias. Nesta área os produtos puros de gipsite de maior relevância são o 

gesso comum e o gesso-pedra.98 

 

2.1. Produção do sulfato de cálcio hemi-hidratado 

A gipsite na sua forma natural (sulfato de cálcio di-hidratado) não tem grande interesse 

em medicina dentária. Para obter a sua forma comercial, a gipsite, tem de ser triturada e 

calcinada, isto é, submetida a temperaturas que variam entre 110!C e 130!C (230!F e 

250!F). Este processo permite retirar a quantidade de água de cristalização necessária 

para converter o sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4•2H2O) em sulfato de cálcio hemi-

hidratado (CaSO4•1/2H2O). À medida que a temperatura aumenta, a água remanescente 

da cristalização sofre evaporação e, simultaneamente, outros produtos da reação são 

formados (reação 1).97 

 

Dependendo do método de calcinação, podem ser obtidas diferentes formas estruturais 

de hemi-hidrato: "-hemi-hidrato, "-hemi-hidrato modificado e #-hemi-hidrato. As 

designações " e # foram estabelecidas desta forma sendo as principais diferenças entre 

(reação 1) 
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elas: o tamanho dos cristais, a área de superfície e o grau de perfeição da estrutura 

espacial.97 

O gesso comum, também conhecido como gesso paris, é a forma # do sulfato de cálcio 

hemi-hidratado (CaSO4•1/2H2O). Este é constituído por cristais ortorrômbicos, de maiores 

dimensões, porosos e com forma irregular, o que confere a característica de absorver 

mais água.97 

Quimicamente, o gesso-pedra é a forma " do sulfato de cálcio hemi-hidratado. Este foi 

descoberto em 1930 pela “Gypsum Corporation” (EUA) quando o gesso comum foi 

calcinado sob pressão de vapor, resultando um sulfato de cálcio hemi-hidratado de 

qualidade cristalina superior. O produto foi patenteado como "-gipsite e, a partir de então, 

o processo de calcinação foi realizado comercialmente em autoclaves. O "-sulfato de 

cálcio hemi-hidratado é constituído por pequenas partículas cristalinas, densas, de 

formas cilíndrica, prismática e regular, e é caracterizado por menor absorção de água, 

maior dureza e resistência quando comparado com as partículas #.99 

A forma "-hemi-hidrato modificado é comummente denominada por gesso artificial, gesso 

para troquel ou gesso-pedra melhorado. Este é produzido através da mistura da gipsite 

com uma solução aquosa de cloreto de cálcio e de cloreto de magnésio que, assim, 

permite a obtenção das partículas mais lisas e densas dos 3 tipos de gesso; por este 

motivo, é indicado principalmente para troqueis.97   

 

2.2. Reação de presa 

O inverso da reação de calcinação (reação 1) é descrito como a reação do pó de sulfato 

de cálcio hemi-hidratado com água para produzir gipsite (reação 2).93,95,97,100 O calor 

gerado pela reação exotérmica (reação 2) é semelhante ao calor necessário no processo 

de calcinação (reação 1). O novo produto obtido pela reação 2 apenas alcança 100% de 

conversão (di-hidrato), se exposto por um longo período de tempo a elevada humidade. 

 

A reação de presa do gesso ocorre pela adição de água ao sulfato de cálcio hemi-

hidratado, formando uma solução saturada de sulfato de cálcio di-hidratado, menos 

solúvel e, portanto, com precipitação de cristais de di-hidrato. A cristalização do sulfato de 

cálcio di-hidratado ocorre simultaneamente à dissolução da maioria dos cristais de hemi-

(reação 2) 
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hidrato. O produto final da reação ainda contém partículas de hemi-hidrato não reagidas e 

gipsite. O rendimento da reação é maior para materiais menos resistentes (gesso 

comum), sendo a percentagem de formação de gipsite inferior a 50% para os gessos 

pedra dos tipos IV e V.97  

Várias teorias foram propostas para justificar a reação química de presa como a teoria 

coloidal, teoria da hidratação e a da dissolução-precipitação. Esta última é a mais 

amplamente aceite e está baseada na dissolução do gesso comum e a sua 

recristalização instantânea em gipsite, seguida pela interligação dos cristais para formar 

uma massa sólida.95 

A resistência dos gessos à compressão varia em função do tempo de presa, ou seja, do 

tempo decorrido do inicio da mistura até que o material endureça. Em medicina dentária o 

tempo de presa é um fator importante a considerar aquando da manipulação de 

gessos.93,95 

 

2.3. Tempo de presa 

A reação para formar a gipsite (reação 2) requer um tempo definido para ser finalizada. 

Com o decorrer do tempo de presa, e à medida que a temperatura diminui, a resistência 

do gesso vai aumentando, podendo a reação e a cristalização da massa continuar 

lentamente por várias horas. Quando as amostras estão secas, os valores de resistência 

podem duplicar no prazo de uma semana.97  

Tecnicamente, não existe um critério objetivo que determine com exatidão o tempo de 

presa final. A massa de gesso pode ser considerada pronta para ser usada quando 

atinge pelo menos 80% da sua resistência à compressão e isto ocorre após cerca de 1 

hora.97 Este tempo varia de produto para produto devendo o utilizador levar em conta as 

indicações dos fabricantes. A determinação do tempo de presa pode ser obtido através 

de diferentes testes laboratoriais, como por exemplo: os testes de Gillmore e de Vicat.95 

A perda de brilho da mistura não implica que seja seguro remover o gesso da impressão, 

pois a massa pode não ter adquirido ainda a resistência à compressão. 

Na bibliografia estão descritos alguns mecanismos geralmente aceites como passíveis de 

controlar o tempo de presa. Ao variar a solubilidade do hemi-hidrato, mas sem aumentar 

a solubilidade do di-hidrato (reação 2), a velocidade de deposição de cristais e a 

saturação do sulfato de cálcio são modificadas. Por outro lado, o número de núcleos de 

cristalização pode ser aumentado ou diminuído. Quando aumentado, este parâmetro 
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aumenta a velocidade de formação dos cristais de gipsite, e consequentemente a 

velocidade de presa da mistura, em virtude da interligação desses cristais. Na prática, 

estes mecanismos podem ser afectados por fatores como a manipulação da relação A/P 

ou uso de modificadores químicos que podem aumentar ou diminuir a velocidade de 

crescimento dos cristais.95 

 

2.4. Fatores que afectam o tempo de presa 

Tecnicamente, o utilizador pode alterar o tempo de presa a partir de mudanças no tempo 

de espatulação. Na espatulação mecânica o tempo médio é de 20 a 30 segundos, por 

outro lado, na espatulação manual o tempo médio é de 1 minuto. Quanto maior for o 

tempo e a velocidade de espatulação, menor será o tempo de presa do gesso.96,101 

O efeito da temperatura no tempo de presa varia para diferentes tipos de gesso. No geral, 

no intervalo entre 0!C e 50!C ocorrem poucas alterações na mistura. Se for superior a 

50!C o tempo de presa diminui gradualmente. Por fim, à medida que a temperatura se 

aproxima dos 100!C, deixa de ocorrer qualquer reação de presa.97 

Adicionalmente, o tempo de presa também pode ser alterado pela relação água/pó ou por 

adição de certos modificadores químicos.  

 

2.4.1 Relação água/pó 

A relação entre a quantidade de água e a quantidade de pó de hemi-hidrato é geralmente 

expressa como a relação água/pó (A/P) ou o quociente obtido quando o volume de água 

é dividido pelo peso de pó. Este é um fator muito importante na determinação das 

propriedades físicas e químicas do produto final de gipsite. Quanto mais água for usada 

na mistura, menor será a formação de núcleos de cristalização por unidade de volume.102 

Consequentemente o tempo de presa será prolongado e a resistência dos produtos de 

gesso torna-se menor.101 Por outro lado, a relação A/P não deve ser demasiado baixa 

pois pode impedir a distribuição uniforme da mistura por todos os detalhes da impressão.  

Existem outros fatores importantes que determinam a quantidade de água necessária 

para a mistura, tais como, a área total de superfície, a distribuição do tamanho e a 

adesão entre as partículas de hemi-hidrato.97 A relação A/P deve ser respeitada 

conforme as indicações dos fabricantes de gessos. 
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2.4.2. Modificadores químicos 

Os retardadores aumentam o tempo de presa e reduzem a solubilidade dos hemi-hidratos 

inibindo a formação dos núcleos de cristalização da gipsite. Exemplos de retardadores 

incluem a cola, a gelatina e algumas gomas. A adição de citratos, acetatos e boratos que 

formam sais de cálcio menos solúveis do que os sulfatos, podem também funcionar como 

retardadores.95 

O agente acelerador mais comummente aplicado é o sulfato de potássio em 

concentrações superiores a 2%. Muitos sulfatos solúveis agem como aceleradores, 

enquanto que o pó de gipsite acelera a velocidade de presa, uma vez que as partículas 

atuam como núcleos de cristalização. A velocidade de presa é influenciada pela 

velocidade de dissolução do hemi-hidrato (pó), mas contudo, a velocidade de 

precipitação do di-hidrato (gipsite) é também importante. Dessa forma um agente 

acelerador deve aumentar a solubilidade do hemi-hidrato, sem aumentar a solubilidade 

do di-hidrato. Assim, a aceleração causada por um aditivo depende da quantidade e 

velocidade da solubilidade do hemi-hidrato versus o mesmo efeito no di-hidrato.95,103 

Em pequenas concentrações, muitos sais inorgânicos atuam como aceleradores de presa 

mas, quando a concentração é aumentada, podem funcionar como retardadores. O 

cloreto de sódio, por exemplo, age como um acelerador quando aplicado em quantidade 

inferiores a 2% no hemi-hidrato, mas, em concentrações superiores, este atua como um 

retardador.93,97 O bórax tem um comportamento semelhante.104 

Uma vez que os fabricantes dos produtos já adicionam aceleradores e retardadores, não 

é recomendável acrescentar outros ingredientes ao material, porque eles podem agir 

contra os elementos previamente incorporados ao produto.  

 

2.5. Propriedades do gesso 

Durante a manipulação do gesso e de acordo com as aplicações clínicas pretendidas, o 

utilizador tem de ter em conta várias propriedades físicas que lhe são características. 

Segundo Hollenback e Smith,105 quando as recomendações do fabricante não são 

seguidas, verifica-se com frequência um desequilíbrio nas propriedades finais do gesso.  
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2.5.1. Expansão de presa 

Dependendo do tipo de gipsite que é utilizado, diferentes magnitudes de expansão 

podem ser detectadas durante a conversão de hemi-hidrato em di-hidrato.95,97,106  

Os gessos são caracterizados por apresentarem uma expansão resultante de variações 

físico-químicas, que se refletem na prática por um aumento de volume. A expansão de 

presa tem sido exaustivamente estudada,107,108 sendo atualmente aceite estar 

relacionada com o fenómeno de cristalização.106,109 Ou seja, é consequência do 

crescimento dos cristais a partir dos núcleos de cristalização e do progredir deste 

emaranhado.  

De acordo com diferentes estudos,97,110 o produto da reação (di-hidrato) tem, na prática, 

um volume cristalino inferior ao volume externo, pelo que se conclui que o gesso 

endurecido é poroso. Durante o crescimento dos cristais estabelecem-se forças de 

tensão e de atrito que afetam o crescimento dos cristais vizinhos, resultando na formação 

de microporos. Estes microporos estão preenchidos por água, que depois é perdida por 

evaporação aumentando assim a quantidade de espaços vazios.93,95 

Na medicina dentária, a expansão de presa pode ser vantajosa mas também pode 

constituir uma fonte de erros. Diferentes fatores podem influenciar a expansão de presa 

do material: a técnica e tempo de espatulação, a relação A/P, o tipo de água (desionizada 

ou não), a composição do gesso, entre outros.106,111 No geral, quando o hemi-hidrato 

relativamente puro é misturado com uma quantidade mínima de água, o tempo de 

trabalho é reduzido. No entanto, os produtos dentários à base de gipsite podem conter 

modificadores que reduzem a expansão de presa. Assim, ao adicionar mais agentes 

químicos, os utilizadores podem gerar um desequilíbrio nas propriedades finais do gesso. 

Como verificado por Zakaria et al.,108 que analisou os efeitos de um líquido dispersante e 

de um aditivo microcristalino nas propriedades físicas do gesso comercial tipo IV, os 

aditivos afetaram a expansão de presa e outras propriedades do gesso. Deste modo, o 

método mais efetivo para o controle da expansão de presa é a adição de substâncias 

químicas por parte dos fabricantes.95,97  

A magnitude da expansão de presa pode duplicar se o gesso entrar em contato com 

água durante a sua reação de presa (Figura 2). A expansão sob água e a temperaturas 

elevadas é conhecida como expansão higroscópica de presa.93,95 A hipótese mais aceite 

é baseada no crescimento adicional dos cristais: o meio aquoso vai permitir que os 
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cristais cresçam mais livremente em vez de serem submetidos a maiores tensões 

superficiais, como  quando são formados ao ar livre.95,112,113  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenho esquemático da expansão normal e higroscópica do gesso (Fonte: 

Mahler e Ady, 1960112). 

 

2.5.2. Resistência do gesso 

A resistência à compressão pode ser notada, na prática, quando se confecciona, por 

exemplo uma prótese fixa ou removível. Quando um modelo mostra alterações na 

resistência à tração e/ou compressão, o tempo de trabalho na fase laboratorial pode 

aumentar e/ou gerar imperfeições no resultado final.114 

De acordo com a teoria da reação de presa, a resistência do gesso comum e/ou do gesso 

pedra aumenta rapidamente à medida que o material endurece, após o tempo de presa 

inicial.94,96 Porém, o conteúdo de água livre contido no material endurecido influencia 

esta propriedade. Por este motivo, são considerados dois tipos de resistência: a 
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resistência húmida e a resistência seca. A resistência húmida é definida como a 

resistência da amostra na presença de água em excesso à hidratação. Por outro lado, a 

resistência seca ocorre quando o excesso de água na amostra foi totalmente eliminado 

por evaporação.95,115 A resistência seca pode ser duas ou mais vezes superior à 

resistência húmida.93,95,97 Na teoria, considera-se que quando a mistura de gesso perde 

aproximadamente 8.8% da água em excesso, a resistência do material aumenta 

significativamente. A secagem da amostra varia com a quantidade de mistura preparada, 

com a temperatura e com a humidade da atmosfera de armazenamento.95 A resistência 

superficial à abrasão varia de modo semelhante quando o gesso se torna mais seco. 

Diferentes fatores podem influenciar a resistência à compressão e à tração do gesso 

como, por exemplo, o tempo de espatulação, a quantidade de água na mistura e a adição 

de modificadores.105,116 De modo geral, com o aumento do tempo de espatulação, a 

resistência aumenta a um limite aproximadamente equivalente àquele da espatulação 

manual por 1 minuto. No entanto, se a mistura for superespatulada, ocorre ruptura dos 

cristais de gipsite, e diminui o teor intercristalino do produto final.95,97 

A resistência à compressão está inversamente relacionada com a relação A/P da mistura: 

o aumento da relação A/P reduz a resistência à compressão do material, uma vez que 

ocorre um aumento de porosidade.95,97 

A adição de um modificador químico reduz as resistências húmida e seca dos produtos 

de gipsite. Esta diminuição na resistência pode estar relacionada com interferências do 

modificador na coesão intercristalina.95,97 

 

2.6. Tipos de produto de gipsite 

O critério para a seleção de um produto particular de gipsite depende da sua aplicação e 

das propriedades finais desejadas. Segundo a especificação 25 da ANSI/ADA (“American 

National Standard Institute/American Dental Association”) de 1987,117 e a norma 6873 da 

“International Organization for Standardization” (1998),118 podemos considerar cinco tipos 

de gesso, cujas características principais estão descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1. Classificação e designação dos diferentes tipos de gesso - norma ISO 

6873:1998.118 

 

Tipo e Designação 

 

Expansão de 

presa (%) 

 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

min. max. 

 

ISO Tipo I: Gesso de impressão  

 

0 a 0,15 

 

4,0 

 

8,0 

 

ISO Tipo II: Gesso de modelar  

 

0 a 0,30 

 

9,0 

 

-- 

 

ISO Tipo III: Gesso pedra 

 

0 a 0,20 

 

20,0 

 

-- 

 

ISO Tipo IV: Gesso pedra, baixa expansão, 

elevada resistência 

 

0 a 0,15 

 

35,0 

 

-- 

 

ISO Tipo V: Gesso pedra, elevada expansão, 

elevada resistência 

 

0,16 a 0,30 

 

35,0 

 

-- 

 

 

2.6.1. Gesso comum para impressão (ISO Tipo I)  

Devido á evolução dos materiais de impressão, atualmente os gessos tipo I  são 

raramente utilizados.95,118 O gesso comum é caracterizado por apresentar uma baixa 

expansão de presa e de resistência à compressão (Tabela 1). 

 

2.6.2. Gesso de modelar (ISO Tipo II)  

Atualmente, o gesso tipo II é empregado principalmente para preencher a mufla no 

processo de construção de próteses totais, quando a expansão de presa não é crítica e a 

resistência é adequada.97 Este tipo de gesso tem, geralmente, cor branca, em contraste 

com os gessos pedra que são coloridos. Relativamente à resistência, este material é 

designado por pouco resistente (Tabela 1). 
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2.6.3. Gesso pedra (ISO Tipo III)  

O gesso pedra surgiu em 1930 com a descoberta do "-hemi-hidrato tendo sido 

introduzido na medicina dentária juntamente com o aparecimento de um novo material de 

impressão - os hidrocolóides. Essa simbiose potenciou um avanço na obtenção de 

modelos com melhores qualidades de precisão e no trabalho laboratorial.97 

O gesso pedra tipo III é caracterizado por uma resistência e expansão de presa 

”intermédias”. Por este motivo, tem vindo a ser preferencialmente aplicado em modelos 

de trabalho destinados à confecção de próteses totais  que se adaptam aos tecidos 

moles da boca. Simultaneamente, apresenta a vantagem de ser fácil de remover do 

modelo no final do processo laboratorial.95  

 

2.6.4. Gesso pedra de alta resistência (ISO Tipo IV)  

Os principais requisitos dos produtos de gesso pedra tipo IV para troquel, também 

denominado por gesso pedra melhorado, incluem a dureza, resistência à compressão, 

resistência à abrasão e expansão mínima de presa. Para isso, utiliza-se um "-hemi-

hidrato do tipo densite, cujas partículas cuboides e a consequente redução da área de 

superfície, permitem obter as propriedades desejadas sem que resultem misturas 

demasiado espessas.95,96  

A resistência à abrasão é uma propriedade importante no que respeita a aplicação de 

gessos para troqueis. A superfície destes gessos deve ser resistente diminuindo a 

probabilidade de alterações dos troqueis durante o trabalho laboratorial. A dureza 

superficial média dos gessos pedra tipo IV é, aproximadamente, 92 MPa enquanto que a 

do tipo III é de 82 MPa (escala de dureza Rockwell). O gesso tipo IV distingue-se do 

gesso tipo V por conter uma concentração mais elevada de sais, que reduzem assim a 

sua expansão.95,101 

 

2.6.5. Gesso pedra de alta resistência e alta expansão (ISO Tipo V)  

Os gessos de tipo V possuem uma resistência à compressão ainda maior do que a dos 

gessos tipo IV. A melhoria da resistência deve-se à possibilidade de reduzir 

significativamente a relação A/P em comparação com os gessos tipo IV.  

A expansão de presa dos gessos tipo V tem vindo a ser optimizada, podendo atingir 

atualmente valores de 0,30% (Tabela 1). A importância do aumento dos limites de 
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expansão de presa está relacionada com a necessidade de compensar valores mais 

elevados de contração de solidificação apresentados por certas ligas metálicas novas. 

Finalmente, o uso do gesso tipo V deve ser evitado na produção de troqueis para “inlays”, 

uma vez que a alta expansão pode levar a uma desadaptação das restaurações.94 

 

2.6.6. Gesso sintético  

Comercialmente, é possível produzir "-hemi-hidratos e #-hemi-hidratos a partir dos 

subprodutos ou produtos residuais da produção do ácido fosfórico. Quando o produto se 

forma adequadamente, as suas propriedades são iguais ou excedem aquelas dos gessos 

naturais. No entanto, o produto sintético é geralmente mais dispendioso. Em virtude do 

segredo industrial envolvido, qualquer discussão a respeito do gesso sintético seria 

inapropriada. Para aplicações em medicina dentária, o mais relevante não é a fonte de 

obtenção do hemi-hidrato, mas sim a natureza a as indicações de uso do produto final.97 
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3. DISTORÇÃO: FATORES CLÍNICOS E LABORATORIAIS  

 

Para que ocorra uma adaptação precisa todas as fases clínicas e laboratoriais da 

produção de uma prótese são criticas, incluindo, a impressão e obtenção do modelo de 

trabalho.119,120 Um estudo demonstrou que cerca de metade das falhas podem ser 

provocadas nos procedimentos de impressão e a outra metade nos procedimentos 

laboratoriais.43 Portanto, a magnitude das tensões desenvolvidas depende da fidelidade 

alcançada nas fases de: impressão, precisão do modelo de trabalho, qualidade de fabrico 

dos componentes protéticos e do processo de fundição, bem como dos conhecimentos e 

habilidade do profissional.43 

Entretanto, em relação ao estabelecimento da osteointegração, foi observado que níveis 

de tensão devido a desadaptações de baixa magnitude clínica não prejudicam os 

processos biológicos de cicatrização.67 Um trabalho de 2005 concluiu que a 

desadaptação da prótese por si só não leva à falha biológica de implantes em carga 

imediata ou tardia, sendo que implantes em carga imediata parecem adaptar-se 

tridimensionalmente à prótese, minimizando a desadaptação existente.121 

Nicholls122-124 definiu como distorção o movimento relativo de um único ponto, ou grupo 

de pontos, relativamente a uma posição de referência inicialmente especificada de tal 

modo que uma deformação permanente é visível. Para medir com precisão esta 

deformação, o movimento deve ser considerado num espaço tridimensional definido, 

dando três deslocamentos lineares e três deslocamentos rotacionais possíveis. 

Embora os trabalhos mostrem que existe uma tolerância a certos níveis de 

desadaptação, é aconselhável o fabrico de uma estrutura mais precisa possível. Para 

isso, têm sido desenvolvidas várias técnicas e assim controlar ao máximo as variáveis 

relacionadas com os materiais e com os procedimentos clínicos e laboratoriais. Wee et 

al.76 equacionaram as diversas etapas de procedimentos clínicos protéticos apontando 

como estas podem interferir na qualidade do trabalho final (Figura 3). 
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Figura 3: Equação da distorção (Fonte: Wee et al.76). 

 

Dentro desta equação, são vários os fatores clínicos e laboratoriais que podem contribuir 

para a distorção final da prótese. Em geral, os erros podem ser causados por qualquer 

das etapas clínicas e laboratoriais necessárias ao fabrico da superestrutura, como as de 

confecção da impressão ou do modelo de trabalho.125,126 Atualmente já existem 

alternativas que permitem reduzir a equação da distorção. Esta tecnologia é referida 

como sistemas CAD/CAM (“Computer-Aided Design/Computer-Assisted Manufacturing”) 

e permite avançar da etapa de confecção do modelo de trabalho para a etapa de 

confecção da prótese definitiva. Numa revisão sobre métodos de produção de 

restaurações implantosuportadas, os autores concluíram que a tecnologia CAD/CAM foi a 

mais consistente para a obtenção de estruturas altamente ajustadas.127 Este facto é 

também suportado por vários estudos in vitro que avaliaram a precisão de ajuste de 

restaurações fixas implantossuportadas fabricadas por CAD/CAM.128-130 Apesar da 

técnica por CAD/CAM ter o potencial de proporcionar restaurações de melhor adaptação, 

a impressão e a confecção do modelo de trabalho, etapas associados a vários tipos de 

imperfeições, continuam a ser um pré-requisito para este tipo de sistemas.129 

Com o aparecimento da tecnologia de digitalização intraoral, a gravação de estruturas 

intraorais tornou-se realidade.131,132 Até ao momento a informação disponível na 
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bibliografia é reduzida e contraditória. Luthardt et al.133 indicaram que a aquisição 

intraoral de dados foi menos precisa do que impressão convencional. Por outro lado, Karl 

et al.134 disponibilizaram resultados que indicaram que a utilização de digitalização 

intraoral de implantes dentários parece ser pelo menos tão precisa como a de técnicas 

convencionais de impressão e confecção do modelo de trabalho usando componente de 

transferência prefabricados e réplicas laboratoriais. A tecnologia de digitalização intraoral 

necessita de mais investigação mas tem sido já assumida por alguns autores como 

inovadora, de maior precisão, mais confortável para o paciente, por proporcionar um fluxo 

de trabalho mais eficiente e de mais baixos custos.135,136 

 

3.1. Impressões   

 

3.1.1. Técnicas de impressão  

Uma vez que a inexatidão da impressão afeta a precisão do modelo de trabalho, uma 

impressão fiel é essencial para fabricar uma prótese com boa adaptação. Uma prótese 

fabricada a partir de um modelo com imperfeições pode levar a desadaptações e 

conduzir a complicações mecânicas e/ou biológicas.137 

Em vários sistemas existem pilares de impressão quadrados e cónicos que se adaptam 

aos pilares intermediários, aos implantes e às réplicas. O tipo de pilar de impressão 

utilizado depende da técnica escolhida. Assim, o pilar de impressão cónico é utilizado na 

técnica de moldeira fechada ou de impressão de transferência, pois a sua forma 

possibilita a sua permanência na cavidade oral após a remoção da impressão, bem como 

o seu posterior reposicionamento na impressão. O pilar de impressão quadrado é 

utilizado na técnica “pick-up” ou de moldeira aberta. Esse componente possui paredes 

paralelas e áreas retentivas para que fiquem presos no interior da impressão sem se 

deslocarem.138 Por sua vez, a técnica de moldeira fechada permite que a réplica do 

implante possa ser aparafusada no pilar de impressão cónico fora da impressão, 

possibilitando assim uma melhor visualização do ajuste entre os dois componentes.139 

Entretanto, de acordo com a bibliografia, verifica-se que a técnica de impressão por 

transferência apresenta  menor precisão em relação à técnica de moldeira aberta.140-142 

Daoudi et al.143 investigaram o reposicionamento dos pilares de impressão após fazerem 

a impressão por transferência com vários operadores diferentes. Os pilares de impressão 
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nunca voltaram à posição original o que é, de acordo com os autores, a maior fonte de 

erro na técnica de impressão por transferência. Este erro pode aumentar em situações de  

implantes múltiplos, tendo sido verificado que para situações onde 4 ou mais implantes 

foram usados, as impressões pela técnica “pick-up” foram mais precisas do que as 

impressões feitas pela técnica de transferência.137 

A ausência de exatidão da técnica de impressão por transferência pode estar relacionada 

com a falta de paralelismo entre os pilares e com a deformação do material de 

impressão.144 Há ainda a probabilidade de movimentação das réplicas em consequência 

de uma fraca união entre o pilar de impressão cónico e o material de impressão. 

Humphries et al.145 observaram que a técnica de impressão por transferência apresentou 

melhor precisão quando comparada com as restantes. Em contrapartida, Carr,140 Assif et 

al.,141 Phillips et al.146 e Del’Acqua et al.142 indicaram que a técnica de impressão de 

moldeira aberta com poliéter evidenciou melhor precisão em relação à de impressão de 

transferência. Outros estudos, como os desenvolvidos por Carr147 e Herbst et al.,148 não 

indicaram diferenças quanto à precisão da técnica de moldeira aberta e da técnica de 

moldagem de transferência. 

Para a obtenção de impressões mais precisas utilizando a técnica de moldeira aberta, 

Rasmussem149 e Ivanhoe et al.150 recomendaram a união dos pilares de impressão 

quadrados por meio de barras pré-fabricadas de resina auto ou fotopolimerizável, para o 

correto posicionamento de todos os componentes dentro da impressão. Com essa 

técnica, evita-se o uso de resina acrílica associada ao fio dentário e obtém-se, assim, 

uma diminuição da distorção resultante da contração de polimerização da resina.150 Além 

disso, há uma redução do tempo de trabalho clínico.141,149 Assif et al.151 e Vigolo et al.152 

concluíram que a união dos pilares de impressão quadrados apresentou maior precisão 

em relação à técnica com pilares de impressão quadrados não unidos. No entanto, Hsu 

et al.153 não verificaram diferença entre três técnicas que utilizavam os pilares de 

impressão quadrados unidos e a que não uniu os pilares de impressão. Há ainda os 

estudos de Inturregui et al.154 e Burawi et al.155, os quais observaram que a técnica de 

impressão “pick-up” com os pilares de impressão quadrados não unidos apresentou 

maior precisão em relação às técnicas com pilares de impressão quadrados unidos. Em 

contrapartida, há estudos que não observaram a necessidade de união dos pilares de 

impressão.148,153-155 Por outro lado, Lee et al.,137 concluiu que para situações nas quais 3 
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ou menos implantes são colocados, ambas as técnicas de transferência e “pick-up” 

podem ser usadas.  

 

3.1.2. Materiais de impressão 

De acordo com a literatura consultada, foi possível verificar que o silicone de adição e os 

poliéteres são os materiais mais indicados para impressões de implantes, pois 

apresentam: menor alteração linear de contracção,156 baixa contração residual de 

armazenagem,156 maior rigidez do poliéter e maior resistência à rotação do pilar de 

impressão no interior da impressão, proporcionando modelos de trabalho mais 

precisos.144,157 De acordo com Luebke et al.,158 a estabilidade dimensional dos poliéteres 

possibilita, ainda, a realização de um segundo vazamento. Vários estudos referem 

ausência de diferenças entre os dois materiais,152,159 e uma minoria dos estudos indicou 

maiores vantagens do silicone de adição relativamente ao poliéter, quando os implantes 

foram colocados profundamente na gengiva.160 

Liou et al.161 não encontraram diferenças significativas entre a técnica de impressão 

única com poliéter e a de dupla mistura com silicone de adição quando três pilares de 

impressão cónicos para implantes, de marcas diferentes, foram moldados. Outro 

estudo162 utilizou a técnica de impressão de moldeira aberta para avaliar a precisão de 

três materiais de impressão: poliéter Impregum F, polivinilsiloxano e hidrocolóide 

reversível. Os autores concluíram que o silicone de adição e os poliéteres são os 

materiais de escolha para impressão de próteses sobre implantes, sendo o silicone de 

adição o material que obteve a menor distorção e o menor deslocamento 

tridimensional.162 

Wenz163 investigou diferentes métodos de mistura dos materiais de impressão. Segundo 

o estudo, o método de silicone de adição de dois passos implica a criação da primeira 

impressão usando só o silicone de adição de consistência pesada, para criar o espaço 

dentro da impressão. Posteriormente, a impressão enche-se com o material de 

consistência leve, e a segunda impressão é efectuada. O método de um passo usa o 

silicone de adição de consistência leve e pesada, simultaneamente. Os resultados 

indicaram que a impressão com silicone de adição de dois passos foi significativamente 

menos precisa do que o método de um passo com silicone de adição de consistência 

leve e pesada, do que o método de um passo com silicone de adição de consistência 

média, e do que o método de um passo com poliéteres.  



Marcelo Fernandes Lopes 
 
 
 

!
!
!
32 

Wee157 estudou a resistência de torque dos materiais de impressão e verificou que os 

poliéteres apresentaram os maiores valores de torque, o que pode ser favorável numa 

impressão realizada pela técnica “pick-up”. 

Outros materiais, como o silicone de condensação, polisulfito, hidrocolóide reversível, 

hidrocolóide irreversível e gesso não mostraram melhoria da exatidão em comparação 

com o poliéter e com silicone de adição.144,157,164 

 

3.1.3. Qualidade e tolerância de fabricação de componentes protéticos e os pilares 

de impressão. 

A conexão entre pilares de impressão e pilares intermediários ou implantes não é perfeita 

e pode gerar pequenas desadaptações. Para isso, deve ser selecionado um sistema de 

implantes de qualidade e evitar combinar peças de marcas diferentes, uma vez que 

existem pequenas variações mesmo em plataformas consideradas compatíveis.165 

Uma vez que o encaixe entre dois componentes pode ocorrer com várias orientações 

espaciais ao nível de micrómetro, a impressão de implantes tem uma discrepância 

inerente.137 Ma et al.166 definiram-no como variação introduzida na maquinação e 

referiram que as medidas variavam entre 22µm e 100µm. Diferentes estudos mediram a 

discrepância linear entre a forma definitiva e modelo experimental ao nível da 

conexão,152,163,167 e o nível de discrepância variou entre 0.6!m a 136!m. Embora a 

variação introduzida na maquinação não fosse medida em separado, os autores destes 

estudos acreditam que uma quantidade significativa da discrepância pode ter tido origem 

em variações introduzida na maquinação. Quando o resultados dos estudos que 

investigam a precisão de impressão de implante são interpretados, a variação introduzida 

na maquinação deve ser considerada como um dos fatores que afetam a adaptação.137 

Liou et al.168 mostraram que diferentes pilares de impressão resultaram em diferentes 

níveis de precisão da impressão.  

 

3.2. Confecção do modelo de trabalho   

Vários fatores clínicos e laboratoriais podem interferir na confecção do modelo de 

trabalho, incluindo a curvatura dos arcos maxilares, a inclinação dos implantes e a 

técnica de confecção do modelo de trabalho. Outros estudos examinaram os efeitos de 

vários fatores na precisão de impressões de implantes, como diferentes níveis de 
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conexão (número de implantes e número de pilares),169 diferentes moldeiras de 

impressão,170 a profundidade do implante,160 e o retardamento no vazamento do 

gesso.171  

 

3.2.1. A curvatura dos arcos maxilares 

A curvatura dos arcos maxilares pode afetar a precisão dos modelos de trabalho. A 

curvatura parece não ser relevante quando o diâmetro é pequeno, mas arcos com grande 

curvatura e diâmetro podem levar a maiores alterações durante as fases de impressão e 

confecção do modelo.76,172 

 

3.2.2. Inclinação dos implantes 

As reabilitações protéticas de maxilas desdentadas incluem a colocação de implantes 

inclinados como opção relativamente recente. As vantagens dos implantes inclinados 

incluem o uso de implantes mais longos, o que aumenta o contacto de superfície do 

implante com o osso, melhora a estabilidade primária, evita os cantilevers longos 

colocando os implantes mais distais e com melhor distribuição de carga sobre o arco 

dentário, e evita a utilização de enxertos ósseos e procedimentos de elevação do seio 

maxilar - com resultante redução da morbidade.173,174 

Dois estudos mostraram impressões menos exatas com implantes inclinados do que com 

implantes verticais usando uma impressão experimental com 4 ou 5 implantes.140,144 Por 

outro lado, dois outros estudos que usaram 2 ou 3 implantes não mostraram qualquer 

efeito do ângulo sobre a precisão de impressões.175,176 Quando múltiplos implantes foram 

colocados com ângulos diferentes, a distorção do material de impressão no momento da 

remoção pode aumentar. Este efeito pode também aumentar com o número crescente de 

implantes. Para determinar a relação entre o efeito do ângulo e o número de implantes, 

mais estudos são necessários. 

As impressões feitas na presença de implantes angulados foram significativamente 

menos precisas do que as feitas com implantes paralelos. O silicone de adição 

apresentou vantagens quando usado na impressão de implantes não paralelos, enquanto 

que o poliéter obteve os melhores resultados com implantes paralelos e pilares de 

impressão quadrados.177 A angulação dos implantes podem causar certas distorções, 
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provavelmente por causa das forças de maior magnitude que são necessárias para a sua 

remoção. Além disso, afeta negativamente a precisão de impressão.177 

Na presença dos implantes inclinados, as impressões feitas por meio de silicone de 

adição resultaram ligeiramente mais precisas do que as efetuadas utilizando o poliéter.152 

Quando os implantes eram paralelos entre si, um comprimento padrão do 

pilar de impressão resultou em impressões mais precisas, enquanto que, nos casos de 

implantes inclinados e pilares de impressão de menor comprimento, o desempenho foi 

melhor. A medida do comprimento do interior do pilar de impressão é outro fator que 

parece ter um papel importante em termos de retenção adicional e 

resistência contra o desajuste.152 

Um estudo concluiu que independentemente da técnica de vazamento de gesso ou da 

presença ou ausência de um dispositivo de látex, foram produzidos modelos com 

precisão para implantes perpendiculares e inclinados.178 Um outro estudo indicou que 

impressões precisas podem ser conseguidas através da técnica de moldeira aberta ou 

fechada para situações com 3 implantes inclinados até 15 graus.176 

 

3.2.3. Técnica de confecção do modelo de trabalho 

A confecção do modelo de trabalho adiciona mais variáveis à precisão da prótese. A 

conexão das réplicas, que não devem estar desgastadas, aos pilares de impressão deve 

ser realizada pelo próprio profissional, tendo cuidado para que não fique material de 

impressão entre os componentes e que o aparafusamento da réplica ao pilar de 

impressão não altere a sua posição no molde.165 

A próxima etapa técnica refere-se ao processo de vazamento de gesso. Nesta fase, a 

expansão de presa do gesso deve ser controlada.165 Em 2001, um estudo observou que 

modelos mestre vazados em gesso de expansão ultrabaixa foram mais precisos que os 

modelos vazados em gesso pedra convencional.179 

Muito importante, é respeitar à proporção água/pó, bem como o processo de espatulação 

recomendado pelo fabricante.165 A técnica de vazamento que utiliza tubos de látex em 

redor das réplicas durante o primeiro vazamento de gesso, atenua o efeito de expansão 

do maior volume do gesso.165 Esta possibilita a expansão do gesso contra o tubo de 

látex. Após a presa do gesso, remove-se o tubo de látex e uma quantidade pequena de 

gesso preencherá os espaços vazios junto as réplicas. Como a quantidade de gesso de 
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baixa expansão de presa necessária para preencher o espaço deixado pelo  tubo de látex 

é pequena, a expansão de presa deste gesso deve ser baixa.  

 

3.3. Padrão de fundição da infraestrutura 

A técnica da cera perdida pode ser definida como um processo no qual um padrão de 

cera é preparado, para fabrico de uma peça protética. Posteriormente, este é incluso num 

revestimento refractário e através da aplicação de temperaturas elevadas, a cera é 

eliminada, produzindo uma cavidade que servirá de molde para preenchimento com uma 

liga fundida.180,181 

 

3.3.1. Qualidade e tolerância de fabricação entre as réplicas e os cilindros 

protéticos (calcináveis e prefabricados) 

A primeira fase para a confecção da infraestrutura envolve a adaptação dos cilindros 

protéticos sobre as réplicas do modelo de trabalho. Assim, a precisão de adaptação da 

fabricação dos componentes entra novamente como uma variável.165 

A utilização de componentes calcináveis gera maiores desadaptações, pois após o 

processo de fundição a infraestrutura deve ser ajustada pelo técnico de laboratório, 

criando mais imperfeições. Com os componentes prefabricados maquinados, os 

desajustes são menores.182 

 

3.3.2. Estrutura acrílica 

Durante a polimerização, as resinas acrílicas sofrem contração,183 que pode causar 

distorção. A resina acrílica e a cera para escultura são outros pontos que devem ser 

cuidadosamente observados pelo técnico no momento de esculpir a infraestrutura uma 

vez que podem causar distorções. Esses fatores podem ser minimizados com o uso de 

técnicas como a de CAD-CAM e assim substituir a técnica convencional de fundição.165 

 

3.3.3. Distorção da cera 

As ceras, como outros materiais termoplásticos, tendem a retornar parcialmente à sua 

forma original após manipulação, possui memoria elástica.184 Esta distorção resulta das 

alterações térmicas e da liberação de tensões que se originam da contração durante o 
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arrefecimento, do aprisionamento de ar, da alteração da forma durante a modelagem, da 

escultura, da remoção, do tempo e da temperatura de armazenamento.184 

Um padrão de cera dura é menos sensível a condições de temperatura do que um 

produzido com cera macia. O calor exotérmico gerado durante a presa do revestimento 

refratário afeta o padrão. Por outro lado, um padrão de cera macia pode resultar numa 

fundição relativamente mais rugosa e ligeiramente maior do que o padrão de cera 

dura.184 

 

3.4. Confecção da infraestrutura  

 

3.4.1. Índex 

O índex têm como função: a de confeccionar parte do padrão de fundição da 

infraestrutura ou também como um modelo de prova durante a confecção da 

infraestrutura.165 Estes podem ser fabricados sobre os pilares protéticos, ou implantes, 

diretamente na boca. 

A necessidade de fabricar índex tem sido questionada por alguns autores,185 que 

mostraram não haver diferença entre a adaptação da infraestrutura sobre o modelo de 

trabalho e sobre o índex quando a técnica de impressão e confecção do modelo forem 

criteriosas.186 

 

3.4.2. Fundição convencional 

O método laboratorial protético da cera perdida foi desenvolvido por Taggart, e publicado 

em 1907187 abrindo a oportunidade para a fundição de restaurações em um molde de 

revestimento.  

Essencialmente, a técnica de fundição consiste na fabricação de um padrão de cera, 

correspondente à estrutura protética necessária para a reabilitação. A seguir, este é 

vazado num revestimento refratário que é usado para criar um molde em forma de 

cavidade, para que receba o metal fundido. O padrão de cera é então eliminado a altas 

temperaturas, formando uma cavidade (molde) no interior do revestimento, e que é 

preenchida pela liga metálica fundida injetada por força centrifuga ou sob pressão e 

sucção.180 
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Os revestimentos são usados para fundição, mas a principal forma de compensar a 

contração de solidificação da liga é pela expansão higroscópica do revestimento, obtida 

pela imersão do anel com o revestimento em banhos de água. Esta pode ser também 

obtida através da expansão térmica do revestimento (alta temperatura).180 

No procedimento de inclusão, o anel de fundição é posicionado e preenchido com o 

revestimento lentamente, a vácuo ou manual, assegurando um revestimento integral de 

todas as regiões do padrão de cera.180 

 

3.4.3. Causas de falhas na fundição 

Raramente, um defeito na fundição é atribuído a outros fatores senão à incapacidade e 

ao desconhecimento do operador. Com as técnicas atuais, fundições defeituosas 

constituem exceção.180 

A possibilidade de acontecer uma distorção no momento da remoção do padrão de cera, 

da expansão de presa ou da expansão higroscópica do revestimento, são factos de real 

importância na gestão da qualidade final do assentamento das peças fundidas.119 Estes 

erros durante os processos executados na técnica laboratorial comprometem a 

performance da prótese sobre implantes. As distorções no padrão de cera podem 

também interferir na fundição em monobloco e nas medidas da peça após a fundição.43  

A superfície de uma fundição protética deve ser uma reprodução precisa da superfície do 

modelo de cera do qual ela é obtida. Rugosidades ou irregularidades excessivas na 

superfície externa da fundição obrigam a necessidade de um polimento e acabamentos 

adicionais. Por outro lado, se estas falhas ocorrerem na superfície interna da fundição, 

podem impedir o assentamento adequado de uma fundição que anteriormente parecia 

precisa.180 

Distorção da estrutura do metal durante o processo de fundição tem sido citada como 

uma das principais causas de desajuste. Um método com técnicas eficazes e precisas é 

necessário como procedimento para a correção de distorções nas peças metálicas.188 

Existem muitas vantagens na utilização do titânio para construção de infraestruturas 

implantossuportadas. No entanto, o emprego de ligas alternativas tem vindo a ser 

utilizado para a fabricação de infraestrutura de prótese implantossuportada. Ligas 

alternativas como a de Co-Cr contribuem para uma distribuição mais uniforme das forças 
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através dos implantes por apresentarem um módulo de elasticidade elevado, portanto, 

mais rígida.189!

O processo mais antigo e mais utilizado é o da cera perdida sendo aplicado a diferentes 

ligas, nobres ou não nobres. Outras técnicas envolvem a fundição da infraestruturas em 

partes, união em boca e posterior soldadura, que pode ser convencional autogénica ou 

com a utilização a laser.165  

A soldadura geralmente representa um procedimento emergencial para reparar uma peça 

metálica. Este visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando, na junta soldada, 

a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas. A combinação da 

habilidade psicomotora, conhecimento dos princípios de soldadura, da técnica e 

experiencia do operador, são fatores importantes para o sucesso da soldadura.181 

Também, a soldadura sempre acarreta algum grau de distorção na união das peças 

individuais de próteses fixas, mas, é certo afirmar que técnica de soldadura a laser e de 

fundição em monobloco produzem uma distorção significativamente menor que a 

soldadura convencional.190 A soldadura a laser é um método que promove a união das 

peças de titânio sem falhas.191 Os processos de soldadura metálica são geralmente 

divididos em três categorias: soldadura a altas temperaturas, convencional e autógena.181!

A soldadura autógena é um processo de fusão de duas ou mais partes metálicas por 

meio de aplicação de calor, pressão, ou ambos, com ou sem preenchimento com novo 

metal, para produzir uma união localizada ao longo da interface entre as partes.181 A 

principal diferença entre soldadura convencional e a altas temperaturas é que esta requer 

uma temperatura de aquecimento acima de 450!C porém abaixo da temperatura de 

solidus do metal a ser soldado. E a diferença entre estes dois processos e a soldadura 

autógena é que esta não requer necessariamente um metal de preenchimento, e as suas 

superfícies metálicas a serem unidas sofrem fusão parcial.181 

O titânio comercialmente puro, é um metal altamente reativo no ar. A fina camada de 

óxido que se forma sobre uma superfície limpa converte este metal de um estado ativo 

para um estado passivo. Em temperaturas usadas para a soldadura, a espessura da 

camada de óxido de titânio aumenta e pode-se desprender espontaneamente da 

superfície original do metal em temperaturas superiores a 850!C. Deste modo, o 

processo de soldadura deste metal usando a soldadura tradicional com maçarico ou forno 

de soldadura é sensível à técnica, e a qualidade da junta soldada é bastante variável. 

Para unir efetivamente os componentes de titânio deve-se realizar a soldadura a laser e a 
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soldadura autógena por plasma em uma atmosfera de gás árgon. Visto que a soldadura 

autógena a laser exerce uma menor influência térmica sobre as partes a serem soldadas 

do que soldadura autógena por plasma. Uma vantagem da soldadura a laser é que a 

junta soldada será composta do mesmo titânio puro, preservando o excelente potencial 

de biocompatibilidade do titânio comercial puro e evitando o risco dos efeitos da corrosão 

galvânica no interior da prótese. A solda a laser é o método preferido para as aplicações 

em medicina dentária.181 

De acordo com alguns autores, a distorção linear das próteses sobre implantes fundidas 

foram menos significativas do que a técnica de soldadura a altas temperaturas, seguida 

pela técnica de monobloco, que apresentou diferença significativa para as demais 

técnicas.190 

Num estudo, as próteses implantossuportadas construídas e seccionadas diagonalmente 

nas áreas dos pônticos, e posteriormente submetidos a soldadura laser foram avaliadas. 

Os testes eram feitos quando os dois parafusos ou somente um era apertado. Os 

resultados mostraram que houve uma diferença significativa entre as peças quando 

realizados os testes do parafuso único e que o seccionamento diagonal, foi capaz de 

reduzir o desajuste e também melhorar os níveis de passividade das peças de titânio 

comercialmente puro.191 Medindo adaptação de infraestrutura fundidas com liga de ouro, 

outra pesquisa observou desadaptações de 37!m e 75!m para a mandíbula e maxila 

com relação ao modelo mestre e de 90!m a 111!m com relação a boca.192 Os mesmos 

autores apresentaram resultados de 5 anos de avaliação de infraestruturas em titânio e 

soldadura a laser comparados com fundição de ligas em ouro, observando taxas de 

sucesso semelhantes.193 

A técnica de eletroerosão utiliza cargas elétricas para obter uma melhor adaptação entre 

a infraestrutura e as réplicas. Deste modo, o metal é gradualmente derretido até que a 

configuração desejada é conseguida. Esta técnica, poderá ser eventualmente empregada 

aquando da utilização de metais não nobres para fundição e fabricação de infraestruturas 

protéticas, em que as alterações dimensionais e reprodutibilidade são maiores quando 

comparadas às ligas nobres.165 Um estudo propôs determinar se o assentamento passivo 

de infraestruturas de restaurações implantorretidas somente fundidas poderia ser 

melhorado pelo tratamento de eletroerosão. Os autores concluíram que as infraestruturas 

tratadas com o sistema de eletroerosão exibiram fendas de largura consideradas 

aceitáveis. A técnica de eletroerosão pode resultar num aumento significativo da precisão 

das infraestruturas, garantindo um assentamento passivo.194!
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3.4.4. Fresagem em monobloco 

A busca por uma infraestrutura menos susceptível às irregularidades do processo de 

fabricação levou ao desenvolvimento de uma técnica para fabricar estruturas através de 

fresagem de blocos de titânio. Esta técnica é controlada por computador e permite 

eliminar as variáveis da fundição.195 

Atualmente, desenvolveu-se a confecção de infraestruturas através da fresagem de 

blocos de titânio ou óxido de zircónio, o que elimina as variáveis do processo de fundição 

e solda. Para esta tecnologia, um modelo preciso é fundamental uma vez que, no caso 

do titânio, a eventual necessidade de solda reduz a técnica à mesma qualidade de uma 

infraestrutura produzida pelo processo de fundição e soldadura. Por outro lado, 

infraestruturas fabricadas em óxido de zircónio não permitem soldadura.165  

Em 2003, um estudo indicou diferenças estatísticas para uma melhor precisão de 

adaptação das infraestruturas fresadas quando comparadas às fundidas, não ocorrendo 

alteração significativa após a aplicação de materiais de revestimento estético e 

funcional.196 

Ortorp e Jemt197 comparam infraestruturas fundidas convencionalmente em ouro, com 

relação à distorção, às fresadas e não indicaram diferenças estatisticamente 

significativas. Os resultados de 1 ano e de 3 anos de comparação das duas técnicas de 

confecção de infraestruturas mostraram potencial clínico e radiográfico semelhantes.198 

 

3.5. Confecção do revestimento funcional e estético da prótese  

O ajuste passivo das superestruturas para restaurações implantossuportadas é afetado 

por cada etapa do processo de fabricação, pelo que é importante saber se o revestimento 

cerâmico afeta a carga estática do implante. 

De acordo com Naert et al.,59 o uso de porcelanas dentárias prejudica a passividade de 

adaptação das próteses. Nos casos de grande atrofia óssea, especialmente quando é 

necessário elevada compensação de gengiva artificial, a confecção de próteses 

metalocerâmicas pode levar a alterações na infraestrutura. Isto deve-se aos diversos 

ciclos de queima a que estas próteses são submetidas.165  

A influência da cobertura cerâmica não revelou diferenças estatísticas entre as próteses 

cimentadas moldadas pela técnica de moldeira aberta e as próteses parafusadas onde 

foram utilizados os cilindros plásticos calcináveis. Os resultados deste trabalho revelaram 
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que todos os tipos de próteses parciais fixas implantossuportadas desenvolvem uma 

certa quantidade de deformação.119 

 

3.6. Instalação da prótese 

Um outro fator de elevada relevância é a variabilidade individual inerente à detecção da 

correta adaptação entre a infraestrutura protética e os pilares intermediários ou implantes. 

Uma técnica sugerida para este fim é o aparafusamento da prótese apertando-se apenas 

um dos parafusos dos elementos mais distais. Havendo precisão, todos os cilindros 

devem estar ajustados. 

A cimentação intraoral da estrutura ou prótese definitiva sobre os cilindros protéticos é 

uma alternativa para se eliminar as distorções relativas a todo o processo de fabricação 

da reconstrução, sendo questionável a consequência da solubilidade do cimento ao longo 

do tempo.165 
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4. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como principal objectivo a avaliação da adaptação marginal das réplicas 

à barra metálica de sobredentaduras, onde foi aparafusada com torque de 10Ncm e 

30Ncm em modelos vazados a gesso de duas cores, com e sem dispositivo de látex para 

minimizar a expansão do gesso, e em que os 2 implantes posteriores divergiam 20º dos 

anteriores.  
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II – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. OBTENÇÃO DO MODELO MESTRE 

 

Procedeu-se ao início da execução do modelo mestre através da duplicação de um 

modelo mandibular (Frasaco Gmbh, Tettnang, Germany; Figura 4) em plasticina (Giotto, 

Fila, Pero, Itália). Por sua vez, a impressão deu origem ao molde que foi preenchido com 

uma resina de poliuretano de alta resistência à abrasão e à compressão (Ebalta, 

Derbyshire, Reino Unido). 

 

 
 

Figura 4: Modelo mandibular Frasaco. 

 

Neste novo modelo, com o uso de uma fresa foram eliminados os dentes e feitos 

desgastes nos rebordos a fim de simular uma ligeira atrofia óssea.  

Após a obtenção do modelo mestre com uma anatomia semelhante à mandíbula de um 

desdentado total, foram feitas quatro perfurações equidistantes (Figura 5A), onde foram 

colocadas 4 réplicas de implantes com plataforma hexágono externo (Figura 5B), de 

4.1mm de diâmetro (plataforma regular), fabricado por Titaniumfix (A. S. Technology 

Comp. Esp. Ltda., São José dos Campos, São Paulo, Brasil). As perfurações foram 

efetuadas nas seguintes regiões: réplica 1 na região do 45, réplica 2 na região do 42, 

réplica 3 na região do 32 e a réplica 4 na região do 35. As réplicas posteriores, 

localizadas nos 3º e 4º quadrantes (regiões 35 e 45, respectivamente) foram inclinadas a 

70 graus com a superfície do rebordo do modelo e no sentido distal. As duas réplicas 

anteriores (regiões 32 e 42) foram inseridas perpendicularmente à superfície do rebordo 

do modelo (Figura 5C). 
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Figura 5: Modelo com 4 perfurações (A), modelo com 4 réplicas (B) e com os pilares de 

impressão (C).  

  

 

2. CONFECÇÃO DA BARRA METÁLICA  

 

A confecção da barra metálica no modelo mestre foi efectuada usando quatro pilares 

calcináveis tipo UCLA sem hexágono com a base em cromo-cobalto (Cr-Co, Figura 6A e 

Figura 6B) fabricado por Titaniumfix (A. S. Technology Comp. Esp. Ltda., São José dos 

Campos, São Paulo, Brasil). 

"!
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Figura 6: Pilar protético calcinável UCLA de base em Cr-Co sem hexágono. Vista lateral 

(A) e vista inferior (B). 

 

Os pilares calcináveis tipo UCLA foram posicionados no modelo mestre, as barras 

calcináveis (Directa AB, Suécia) foram colocadas e unidas aos pilares UCLA com resina 

calcinável vermelha Pattern-resin (GC Corporation, Japão; Figura 7A e Figura 7B) 

Fez-se o posicionamento no paralelómetro (Manfredi, Itália) e ajustes para obter melhor 

paralelismo, seccionou-se os pilares UCLA calcináveis na altura ideal e foram feitos 

pequenos ajustes finais com cera (Renfert, Alemanha). 

 

 
Figura 7: Enceramento da barra metálica em vista oclusal (A) e em vista frontal (B). 

 

Posteriormente, procedeu-se à inclusão em anel de silicone de expansão livre com 

revestimento Deguvest (Degudente, Alemanha) e espatulação a vácuo em espatuladora 

(Degudente, Alemanha). Após endurecimento do revestimento, o anel foi colocado no 

forno à temperatura ambiente que foi elevada até 900!C, durante 1 hora. Decorrido este 

tempo, o anel foi colocado na centrifuga de fundição para aquecimento e posterior fusão 

"! #!

"! #!
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da liga Co-Cr (Starloy Soft, Dentsply Degudente, Alemanha). Após arrefecimento do anel 

à temperatura ambiente, o revestimento da barra foi retirado.  

Os canais de alimentação foram cortados usando discos para metal e o processo de 

adaptação e acabamento da barra foi iniciado. Este procedimento foi efetuado usando 

brocas de tungsténio e, para o polimento final, foram usadas borrachas e feltro para dar 

brilho (Figura 8A e Figura 8B). 

 

 

Figura 8: Barra metálica finalizada, vista inferior (A), barra metálica aparafusada no 

modelo mestre (B). 

   

3. PASSIVAÇÃO DA ESTRUTURA BARRA-RÉPLICAS NO MODELO MESTRE  

 

Para melhorar a adaptação marginal e a passividade do conjunto barra metálica/réplicas 

(Figura 9), retiraram-se as réplicas do modelo mestre (Figura 10) para proceder ao 

aparafusamento da barra metálica às quatro réplicas (Figura 11). 

As quatro perfurações do modelo mestre foram preenchidas com cola à base de 

cianoacrilato (Bostik, Portugal; Figura 12). Os conjuntos barra metálica/quatro réplicas 

foram recolocados nas perfurações (Figura 13), com a interface barra metálica/réplicas 

2mm acima da superfície do rebordo do modelo mestre, para melhor avaliação 

microscópica.  

 

"! #!
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Figura 9: Modelo mestre com a barra metálica. 

 

 

Figura 10: Modelo mestre após retirada das réplicas. 

 

 

Figura 11: Aparafusamento manual da barra as réplicas. 
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Figura 12: Preenchimento das perfurações com cianoacrilato. 

 

 

Figura 13: Reposicionamento doconjunto barra/réplicas no modelo mestre. 

 

 

4. FABRICO DA CAIXA DE IMPRESSÕES E DA MOLDEIRA METÁLICA 

INDIVIDUALIZADA  

 

Depois de obtidos o modelo mestre e a barra metálica com a melhor adaptação e 

passividade possível, procedeu-se à elaboração de uma caixa para produzir os modelos-

amostra com elevada reprodutibilidade (Sakthi, Maia, Portugal).   

A caixa de impressões, onde o modelo mestre encaixa com precisão, pode ser 

desmontada em duas peças (Figura 14A) para permitir retirar a impressão e/ou modelo 

sem os danificar.  
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No interior da caixa foram colocados dois “batentes” posteriores para que a moldeira e o 

modelo mestre tivessem o mesmo ponto de paragem (Figura 14B e 14C).  

Na região anterior da caixa, fez-se uma pega com um sistema de aparafusamento da 

moldeira à caixa para não permitir movimentos de báscula da moldeira. O 

desenvolvimento destes três dispositivos permitu estabilizar a moldeira e o modelo 

mestre na mesma posição no interior da caixa (Figura 14B e 14C).  

Foi utilizada uma moldeira metálica inferior n.º 3 perfurada (ASA Dental, Bozzano, Itália), 

onde se fizeram alterações para um melhor ajuste ao modelo mestre e à caixa. Uma nova 

pega foi adaptada e foram feitas quatro perfurações para a passagem dos parafusos dos 

pilares de impressão aberta (Figura 14D).  
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Figura 14: Caixa de impressões desmontada em 2 peças (A), em vista superior (B), e em 

vista inferior (C), moldeira metálica individualizada (D), moldeira aparafusada na caixa em 

vista superior (E) e vista inferior (F), caixa de impressões com modelo mestre e moldeira 

metálica posicionada (G) e com o modelo mestre fora da caixa (H).  
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5. OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS  

 

As impressões do modelo mestre foram feitas com a técnica de moldeira aberta (“pick-

up”) sem “splinting” (sem união dos pilares de impressão) numa só impressão com dupla 

mistura de silicone de adição (polivinilsiloxano, VPS). O silicone de adição de 

consistência “putty soft” (Affinis, Colténe Whaledent, Altstätten, Suíça) foi misturado 

manualmente seguindo as indicações do fabricante. Por outro lado, o silicone de adição 

de consistência média (Affinis, Colténe Whaledent, Altstätten, Suíça) foi misturado 

usando pontas misturadoras amarelas aplicadas numa “pistola” onde o cartucho de 

silicone foi inserido. 

Para transferência da posição das réplicas foram usados quatro pilares de impressão 

aberta, com parafusos longos, plataforma hexágono externo, de 4.1mm de diâmetro, 

plataforma regular (Figura 15A), fabricados por Titaniumfix (A. S. Technology Comp. Esp. 

Ltda., São José dos Campos, São Paulo, Brasil).  

As paredes laterais da caixa das impressões foram revestidas com vaselina (Figura 15B). 

Posteriormente, foram instalados os pilares de impressão aberta de plataforma regular e 

hexágono externo da marca Titaniumfix. O adesivo compatível com o VPS do mesmo 

fabricante na moldeira foi aplicado. Procedeu-se à impressão do modelo mestre pela 

técnica de uma impressão e dupla mistura utilizando como material de impressão o 

silicone de adição na consistência “putty soft”. A mistura foi efectuada manualmente 

conforme indicação do fabricante. Simultaneamente, o material de impressão de 

consistência media foi misturado através de pontas misturadoras amarelas e pistola do 

mesmo fabricante (Figura 15C). O material de consistência regular foi aplicado no modelo 

mestre e nos pilares de impressão aberta enquanto o material de consistência “putty soft“ 

foi aplicado na moldeira. Posteriormente, a moldeira foi inserida na caixa de impressões 

até atingir os batentes (Figura 15D). Após obter a impressão, os parafusos dos pilares de 

impressão foram desapertados e o modelo mestre foi retirado pela parte inferior da caixa 

(Figura 15E). De seguida, as réplicas foram aparafusadas aos pilares de impressão. 
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Figura 15: Pilares de impressão aberta aparafusados no modelo mestre (A), vista interior 

da caixa de impressões revestida com vaselina (B), pistola e pontas misturadoras 

amarelas (C), vista posterior da caixa com os parafusos dos pilares de impressão a sair 

pelos orifícios da moldeira - técnica “pick up” - (D), desaparafusamento dos pilares de 

impressão (E) e impressão finalizada (F). 
 

O gesso utilizado no presente estudo foi o ResinRock ISO tipo IV de cor “Golden Brown” 

e “Peach” (Whip Mix, Kentucky, E.U.A.). Inicialmente a espatulação foi manual e depois 

mecânica a vácuo. A proporção água/pó foi efetuada conforme indicação do fabricante. 

Foram estudados quatro grupos de amostras: gesso “Golden Brown” sem e com 

dispositivo de látex e gesso “Peach” sem e com dispositivo de látex (Figura 16). Cada 

impressão foi vazada a gesso quatro vezes, uma vez para cada grupo de estudo. Para 

aumentar a reprodutibilidade do estudo, foram preparados 10 modelos por grupo, ou um 

total de 40 modelos.  
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Figura 16: Impressão com dispositivos de látex colocados nas réplicas (A), primeiro 

vazamento a gesso com dispositivos de látex (B), segundo vazamento a gesso sem 

dispositivo de látex (C) e aspeto inferior após vazamento a gesso (D). 

 

Nos grupos com dispositivo de látex fizeram-se duas vazagens a gesso. A primeira com o 

dispositivo a proteger as réplicas até o gesso endurecer, depois retiraram-se os 

dispositivos que estão nas réplicas e os espaços vazios foram preenchidos com uma 

pequena quantidade do mesmo tipo de gesso da primeira vazagem. 

Na fase fluida do gesso, colocou-se uma “rosca” na base do modelo da impressão para 

permitir uma melhor fixação no suporte de visualização na lupa (Figura 17). Os modelos 

foram identificados conforme a impressão sem e com os dispositivos de látex e 

numerados de 1 a 40 (Figura 18).  

 

A B 

C D 
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Figura 17: Caixa de impressões (A) e detalhe do dispositivo de adaptação para a lupa 

(B). 

 

 

Figura 18:  Vista inferior (A) e superior (B) de uma amostra. 

  

 

6. MEDIÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA BARRA AOS MODELOS-AMOSTRAS 

 

6.1. Fabrico de suporte para visualização dos modelos na lupa 

O suporte foi fabricado em aço inoxidável, constituído por 2 braços reguláveis (1 no 

sentido vertical e outro no sentido horizontal), podendo ser utilizado em vários tipos de 

lupa. Este suporte continha uma plataforma redonda onde os modelos foram fixados por 

meio de um parafuso (Figura 19). Para manter as amostras sempre na mesma posição e 

assim auxiliar a visualização na lupa, foram incluídas marcações na plataforma do 

suporte. 
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Figura 19:  Suporte para visualização dos modelos (A) e aspeto de modelo no suporte 
(B). 

!

6.2. Avaliação da adaptação 

O modelo mestre e os 40 modelos da amostra (Figura 20) foram avaliados no 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, utilizando uma lupa estereoscópica da marca Zeiss (Stemi 2000-

C, 1999) acoplada a uma máquina fotográfica Leica EC-3 de 2011 com software de 

interface Leica EZ v2.1 (Figura 21). 

Para a reprodutibilidade do ensaio foram efetuadas duas marcas na face vestibular e uma 

na face lingual da barra metálica para servir de guia na visualização. De seguida, foram 

fotografadas em cada um dos modelos as duas faces de cada interface réplica/barra 

metálica. Com o auxílio do software foi possível calibrar as imagens e efetuar a medição 

dos espaços. 
 

!

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20:  Os 40 modelos de gesso ResinRock ISO tipo IV. 

A B 
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Figura 21:  Lupa estereoscópica (Zeiss) acoplada a uma máquina fotográfica, software 

de interface (Leica) e suporte para visualização dos modelos (Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto). 

!

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados foram recolhidos e armazenados numa base de dados criada a partir do 

Programa Excel®. 

Posteriormente, a análise foi efetuada utilizando o programa de análise estatística SPSS® 

18.0 (“Statistical Package for the Social Sciences”), sendo considerado um nível de 

significância de 0,05. 

Na análise descritiva da amostra analisada, as variáveis contínuas foram descritas 

utilizando como medida de tendência central a média e de dispersão o desvio padrão. 

As hipóteses sobre a distribuição de variáveis contínuas foram analisadas por ANOVA 

unilateral utilizando o teste “Tukey HSD” (“Honestly Significant Difference”) para 

comparações múltiplas. 
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III - RESULTADOS 

 

1. ANÁLISE MICROSCÓPICA DA DESADAPTAÇÃO 

!

A Figura 22 e a Figura 23 correspondem à interface barra metálica (parte superior da 

união) - réplica do implante (parte inferior do implante) do modelo mestre. Os resultados 

relativos aos restantes 40 modelos fabricados para o presente estudo encontram-se no 

Anexo 1 (Figura A1 a Figura A64). As imagens foram obtidas no Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, utilizando uma lupa estereoscópica (Zeiss, Stemi 2000-C, 1999) acoplada de uma 

máquina fotográfica (Leica EC-3) com software de interface (Leica EZ v2.1). 

Para a reprodutibilidade do ensaio foram efetuadas duas marcas na face vestibular e uma 

na face lingual da barra metálica para servir de guia na visualização. De seguida foram 

fotografadas em cada um dos modelos as duas faces de cada interface barra 

metálica/réplica do implante. As imagens foram calibradas e foram medidos os espaços 

existentes que correspondem à desadaptação vertical entre a barra metálica e cada 

réplica. As medidas obtidas foram posteriormente analisadas estatisticamente.  

!
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Figura 22: Imagens de estereoscopia da face vestibular do modelo mestre para o 

implante 1, 2, 3 e 4 com 10Ncm (A, C, E e G, respectivamente) e para o implante 1, 2, 3 e 

4 com 30Ncm (B, D, F e H, respectivamente). 

 

A B 
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Figura 23: Imagens de estereoscopia da face lingual do modelo mestre para o implante 

1, 2, 3 e 4 com 10Ncm (A, C, E e G, respectivamente) e para o implante 1, 2, 3 e 4 com 

30Ncm (B, D, F e H, respectivamente). 

 

500!µm!
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2. AVALIAÇÃO DA DESADAPTAÇÃO  

 

Na Tabela 2 e na Figura 24 estão representados os resultados obtidos para a condição 

onde não foi usado o dispositivo de látex e com aplicação de 10Ncm de torque nos 4 

parafusos da barra metálica, e comparando o gesso tipo IV na cores “Golden Brown” e 

“Peach”. 

Os resultados parecem indicar que no gesso de cor “Peach” a barra metálica apresentou 

adaptação ligeiramente superior à do gesso de cor “Golden Brown”. Esta apresentou 

valores estatisticamente significativos para a face vestibular do implante 4 (p<0.05). Em 

oposição, o implante 2 na face lingual apresentou valores de 8.63 ± 2.86!m para o gesso 

“Golden Brown” e 8.95 ± 1.20!m para o gesso “Peach”.  

O implante 1 na face lingual apresentou os menores valores de desadaptação, 2.65 ± 

1.67!m e 0.18 ± 0.57!m para o gesso “Golden Brown” e para o gesso “Peach”, 

respetivamente. Por outro lado, a desadaptação do implante 4, na face vestibular e nos 

modelos preparados a partir de gesso “Golden Brown”, apresentaram os valores mais 

elevados (20.31 ± 7.98!m). 

Importa referir que no modelo 37 não foram obtidos valores de desadaptação uma vez 

que a barra não encaixou nas réplicas. Em adição, alguns valores não foram tidos em 

consideração na análise estatística em virtude dos resultados obtidos se desviarem 

demasiado dos valores obtidos na distribuição normal. 
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Tabela 2: Medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden Brown" e de cor 

"Peach" sem látex após aplicação de 10Ncm. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

  Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

C
or

 1
: "

G
ol

de
n 

B
ro

w
n"

 / 
M

od
el

os
 

1 9.05 0.00 6.40 6.53 14.08 6.53 15.47 9.05  

2 8.96 4.05 5.12 4.05 13.05 11.59 18.33 11.80  

3 10.32 4.05 10.32 6.89 14.31 10.56 17.78 12.86  

4 9.05 5.72 8.96 9.05 7.79 14.31 17.83 14.31  

5 7.79 2.86 - - - 13.36 20.64 15.57 20.24 13.05  

6 7.79 2.86 10.32 12.86 21.11 9.05 32.08 10.32  

7 7.68 2.56 9.05 9.05 7.79 7.79 12.14 9.32  

8 6.53 1.28 9.05 9.05 21.91 11.59 20.68 10.56  

9 6.53 1.81 8.96 9.05 7.79 7.79 12.14 9.75  

10 7.79 1.28 7.68 6.40 6.53 6.40 36.43 13.36  

Média 8.16 2.65 8.43 8.63 13.50 10.12 20.31 11.44 10.40 

D.P. 1.19 1.66 1.74 2.87 6.03 3.17 7.97 1.88 5.09 

C
or

 2
: "

Pe
ac

h"
 / 

M
od

el
os

 

21 6.40 0.00 7.79 9.05 5.28 6.53 2.86 9.05  

22 7.68 0.00 8.96 9.75 5.28 1.28 0.00 6.53  

23 6.40 0.00 7.68 10.56 11.52 5.28 19.50 6.53  

24 7.79 0.00 7.68 9.05 6.40 7.79 20.24 7.79  

25 7.79 0.00 11.59 7.79 12.80 7.79 18.33 9.75  

26 5.12 1.81 5.12 6.53 8.96 6.40 8.10 5.72  

27 6.40 0.00 9.05 9.05 14.31 5.12 12.14 9.32  

28 2.56 0.00 7.68 8.10 15.41 5.12 0.00 7.68  

29 6.53 0.00 7.68 9.32 11.52 2.56 8.10 8.10  

30 5.12 0.00 9.05 10.32 10.32 2.56 20.04 8.10  

Média 6.18 0.18 8.23 8.95 10.18 5.04 10.93 * 7.86 7.19 

D.P. 1.60 0.57 1.64 1.21 3.63 2.25 8.30 1.31 3.43 
 

1 a 10 = Modelos “Golden Brown” sem látex após 10Ncm de torque; 21 a 30 = Modelos “Peach” sem látex após 10Ncm de 

torque.  

* p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral): Implante 4 vestibular "Golden Brown" vs "Peach". 
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Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 24: Representação das medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden 

Brown" e de cor "Peach" sem látex após aplicação de 10Ncm. * p<0.05 (Teste de Tukey, 

ANOVA unilateral) - Imp4_vest "Golden Brown" vs "Peach".  

 

Os resultados obtidos para a condição onde não foi usado o dispositivo em látex e com o 

torque de 30Ncm nos 4 parafusos da barra metálica, comparando o gesso tipo IV na 

cores “Golden Brown” e “Peach”, estão representados na Tabela 3 e na Figura 25. 

Os resultados indicaram que a desadaptação da barra metálica no gesso de cor “Golden 

Brown” foi superior à apresentada pelo gesso de cor “Peach” para todos os implantes. 

Esta tendência foi confirmada estatisticamente para os implantes 3 na face lingual e os 

implantes 4 na face vestibular (p<0.05). Neste caso, a maior desadaptação foi de 6,65 ± 

1.40!m para os modelos “Golden Brown”, no implante 1 na face vestibular. No implante 1 

na face lingual e para as duas cores em estudo, a desadaptação obtida foi de 0.00 ± 

0.00!m. 

*!
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Tabela 3: Medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden Brown" e de cor 

"Peach" sem látex após aplicação de 30Ncm.  

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

  Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

C
or

 1
: "

G
ol

de
n 

B
ro

w
n"

 / 
M

od
el

os
 

1 7.68 0.00 6.40 5.12 6.40 3.84 4.05 4.05  

2 5.28 0.00 3.84 4.05 5.28 6.40 6.89 6.53  

3 - - - 0.00 - - - 6.53 - - - 6.89 - - - 6.40  

4 7.68 0.00 6.53 7.68 5.12 7.79 8.10 7.79  

5 7.79 0.00 5.12 6.53 5.28 7.68 6.89 5.28  

6 6.53 0.00 3.84 6.53 6.40 6.53 13.79 5.72  

7 7.79 0.00 6.40 6.53 5.28 3.84 0.00 6.89  

8 5.28 0.00 5.12 4.05 7.68 3.84 3.84 6.89  

9 5.28 0.00 2.56 6.40 3.84 2.56 2.56 5.72  

10 6.53 0.00 6.53 5.12 5.28 3.84 12.14 6.89  

Média 6.65 0.00 5.15 5.85 5.62 5.32 6.47 6.22 5.16 

D.P. 1.14 0.00 1.46 1.20 1.08 1.92 4.45 1.06 2.15 

C
or

 2
: "

Pe
ac

h"
 / 

M
od

el
os

 

21 4.05 0.00 6.40 5.28 5.28 1.28 2.86 6.53  

22 2.56 0.00 7.79 6.53 4.05 1.28 0.00 5.28  

23 4.05 0.00 2.56 7.79 5.12 2.56 3.84 5.28  

24 4.05 0.00 1.28 6.53 2.56 1.28 5.28 3.84  

25 3.84 0.00 5.12 5.28 3.84 1.28 0.00 6.40  

26 4.05 0.00 0.00 5.28 2.56 0.00 5.28 2.86  

27 3.84 0.00 4.05 5.12 2.56 3.84 2.86 0.00  

28 3.84 0.00 0.00 6.89 5.12 2.56 0.00 2.56  

29 2.56 0.00 3.84 2.56 2.56 0.00 5.72 2.86  

30 5.28 0.00 2.56 4.05 6.40 1.28 9.75 2.86  

Média 3.81 0.00 3.36 5.53 4.01 1.54 * 3.56 * 3.85 3.21 

D.P. 0.78 0.00 2.60 1.50 1.42 1.18 3.13 2.03 1.69 
 

1 a 10 = Modelos “Golden Brown” sem látex após 30Ncm de torque; 21 a 30 = Modelos “Peach” sem látex após 30Ncm de 

torque.  

* p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral): Implante 3 Lingual "Golden Brown" vs "Peach"; 

Implante 4 vestibular "Golden Brown" vs "Peach". 
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Em comparação com os dados da Tabela 2, verificou-se que a aplicação de 30Ncm de 

torque diminuiu a desadaptação da barra metálica em todos os implantes, tendo os 

valores máximos de média de desadaptação variado de 10.40 ± 5.09!m para 5.16 ± 

2.15!m após 10Ncm e 30Ncm de torque, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 25: Representação das medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden 

Brown" e de cor "Peach" sem látex após aplicação de 30Ncm.* p<0.05 (Teste de Tukey, 

ANOVA unilateral) - Imp3_ling "Golden Brown" vs "Peach"; Imp4_vest "Golden Brown" vs 

"Peach". 

 

Na Tabela 4 e Figura 26 estão apresentados os resultados obtidos para as condições 

onde foi utilizado o dispositivo em látex e aplicado um torque de 10Ncm em todos os 

parafusos da barra metálica, e comparando o gesso tipo IV na cores “Golden Brown” e 

“Peach”. 

*!
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Tabela 4: Medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden Brown" e de cor 

"Peach" com látex após aplicação de 10Ncm. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

  Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

C
or

 1
: "

G
ol

de
n 

B
ro

w
n"

 / 
M

od
el

os
 

11 9.05 0.00 11.52 13.05 9.05 6.40 9.75 8.10  

12 6.53 0.00 11.52 13.05 5.28 5.28 5.72 7.79  

13 5.12 0.00 10.24 8.96 8.96 6.40 9.32 4.05  

14 7.68 2.86 10.24 10.24 9.05 6.53 2.86 5.12  

15 8.96 2.86 11.59 10.32 19.58 17.08 - - - - - -  

16 6.53 0.00 10.24 6.89 10.24 3.84 26.91 7.79  

17 9.05 2.56 11.52 5.28 10.32 6.40 25.21 6.53  

18 7.79 0.00 10.24 9.05 11.52 5.12 18.64 9.32  

19 6.53 0.00 7.68 8.10 10.32 5.28 9.75 6.53  

20 2.56 0.00 10.32 6.53 9.05 6.40 11.45 10.56  

Média 6.98 0.83 10.51 9.15 10.34 6.87 13.29 7.31 8.16 

D.P. 2.03 1.34 1.18 2.61 3.64 3.69 8.42 2.01 3.69 

C
or

 2
: "

Pe
ac

h"
 / 

M
od

el
os

 

31 6.53 0.00 7.79 9.32 7.68 6.53 0.00 5.12  

32 7.79 0.00 6.40 10.56 6.40 7.68 5.72 6.53  

33 5.12 2.86 6.40 12.61 5.28 6.89 17.17 8.10  

34 5.12 2.86 5.28 10.94 4.05 7.68 7.46 7.79  

35 6.40 1.28 8.96 9.32 7.79 3.84 14.98 5.72  

36 - - - 0.00 - - - 7.79 - - - 8.96 5.72 2.86  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 7.68 0.00 6.40 8.10 19.24 8.96 25.92 5.72  

39 6.53 2.56 6.40 7.79 16.84 8.96 12.61 2.86  

40 6.40 2.56 6.40 13.36 8.96 2.56 31.17 6.89  

Média 6.45 1.35 6.75 9.98 9.53 6.90 13.42 5.73 7.51 

D.P. 0.99 1.36 1.12 2.05 5.51 2.30 10.14 1.89 3.55 
 

11 a 20 = Modelos “Golden Brown” com látex após 10Ncm de torque; 31 a 40 = Modelos “Peach” com látex após 10Ncm 

de torque.  
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Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 26: Representação das medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden 

Brown" e de cor "Peach" com látex após aplicação de 10Ncm.  

 

Os resultados indicaram a ausência de qualquer variação na desadaptação como 

resultado da cor de gesso utilizada. O maior valor de desadaptação obtido foi de 13.29 ± 

8.41!m para os modelos “Golden Brown”, no implante 4 na face vestibular contrastando 

com o menor valor obtido no implante 1 na face lingual na mesma cor de gesso 0.83 ± 

1.33!m.  

O implante 1 na face lingual apresenta os menores valores de desadaptação nas 2 cores 

em estudo, em relação a todos os implantes. Por outro lado o implante 4 na face 

vestibular apresenta os maiores valores de desadaptação em ambas as cores utilizadas. 
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Os resultados obtidos para a condição onde foi usado o dispositivo em látex e com o 

torque de 30Ncm nos 4 parafusos da barra metálica, comparando o gesso ISO tipo IV 

nas cores “ Golden Brown” e “Peach”, estão representados na Tabela 5 e Figura 27. 

 

Tabela 5: Medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden Brown" e de cor 

"Peach" com látex após aplicação de 30Ncm. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

  Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

C
or

 1
: "

G
ol

de
n 

B
ro

w
n"

 / 
M

od
el

os
 

11 3.84 0.00 5.12 8.10 5.28 1.28 6.89 5.72  

12 2.56 0.00 5.12 5.28 5.28 3.84 0.00 5.12  

13 3.84 0.00 3.84 6.89 5.28 5.28 0.00 2.56  

14 2.86 0.00 5.12 8.10 5.28 3.84 0.00 2.56  

15 2.56 0.00 3.84 7.79 0.00 6.53 5.28 5.28  

16 2.56 0.00 5.28 6.53 5.28 6.53 2.86 2.86  

17 2.56 0.00 5.28 5.28 2.56 5.12 5.28 - - -  

18 1.28 0.00 6.40 8.10 6.40 2.56 6.89 4.05  

19 2.56 0.00 2.56 6.89 4.05 4.05 0.00 3.84  

20 2.86 0.00 3.84 5.12 4.05 5.12 8.10 4.05  

Média 2.75 0.00 4.64 6.81 4.35 4.42 3.53 4.00 3.81 

D.P. 0.73 0.00 1.10 1.23 1.85 1.66 3.33 1.19 1.93 

C
or

 2
: "

Pe
ac

h"
 / 

M
od

el
os

 

31 0.00 0.00 3.84 5.28 5.12 0.00 0.00 4.05  

32 0.00 0.00 3.84 4.05 2.56 2.56 0.00 0.00  

33 0.00 1.81 3.84 9.32 5.28 4.05 2.56 0.00  

34 0.00 0.00 0.00 6.89 2.56 2.56 1.81 5.12  

35 0.00 0.00 2.56 8.10 6.53 0.00 2.86 4.05  

36 0.00 0.00 0.00 6.10 6.53 4.05 0.00 0.00  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 0.00 0.00 2.56 5.28 6.53 1.28 8.59 0.00  

39 0.00 0.00 2.56 5.28 9.05 1.28 0.00 0.00  

40 0.00 1.28 2.56 3.84 6.40 0.00 6.89 1.28  

Média 0.00 0.34 2.42 6.02 5.62 1.75 2.52 1.61 2.54 

D.P. 0.00 0.69 1.49 1.81 2.06 1.64 3.20 2.16 2.21 
 

11 a 20 = Modelos “Golden Brown” com látex após 30Ncm de torque; 31 a 40 = Modelos “Peach” com látex após 30Ncm 

de torque.  
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Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 27: Representação das medições obtidas para Gesso ISO Tipo IV de cor "Golden 

Brown" e de cor "Peach" com látex após aplicação de 30Ncm. 

 

Os resultados indicaram que, com exceção do implante 2 nas faces vestibular e lingual 

nas duas cores em estudo e do implante 3 na face vestibular na cor “Peach”, todos os 

modelos obtiveram uma desadaptação inferior a 5!m. Os implantes 1 na face vestibular 

dos modelos “Peach” e na face lingual dos modelos “Golden Brown” obtiveram adaptação 

máxima (0.00 ± 0.00!m). Por outro lado, o maior valor de desadaptação foi verificado 

para o implante 2 na face lingual dos modelos “Golden Brown” (6.81 ± 1.23!m). 

O implante na posição 4, apresentou o maior aumento na adaptação quando aplicados 

10Ncm (Tabela 4) e 30Ncm de torque (Tabela 5). Em contraste, o implante na posição 1, 

apresentou o menor aumento na adaptação quando aplicados 30Ncm de torque (Tabela 

5), em comparação com 10Ncm de torque (Tabela 4). 

 



Métodos para Obtenção de Modelos de Trabalho em Reabilitações Implantossuportadas 
 
 
 

 
 
!

73!

Tabela 6: Medições obtidas para os modelos "Golden Brown" e "Peach", com e sem látex 

após aplicação de 10Ncm e 30Ncm. 

    Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

    Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

C
or

 1
: "

G
ol

de
n 

B
ro

w
n"

 S
em

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 8.16 2.65 8.43 8.63 13.50 10.12 20.31 11.44 10.40 

D.P. 1.19 1.66 1.74 2.87 6.03 3.17 7.97 1.88 5.09 

30Ncm 

Média 6.65 0.00 5.15 5.85 5.62 5.32 6.47 6.22 5.16 

D.P. 1.14 0.00 1.46 1.20 1.08 1.92 4.45 1.06 2.15 

C
om

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 6.98 0.83 10.51 9.15 10.34 6.87 13.29 7.31 8.16 

D.P. 2.03 1.34 1.18 2.61 3.64 3.69 8.42 2.01 3.69 

30Ncm 

Média 2.75 0.00 4.64 6.81 4.35 4.42 3.53 4.00 3.81 

D.P. 0.73 0.00 1.10 1.23 1.85 1.66 3.33 1.19 1.93 

C
or

 1
: "

Pe
ac

h"
 

S
em

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 6.18 0.18 8.23 8.95 10.18 5.04 10.93 7.86 7.19 

D.P. 1.60 0.57 1.64 1.21 3.63 2.25 8.30 1.31 3.43 

30Ncm 

Média 3.81 0.00 3.36 5.53 4.01 1.54 3.56 3.85 3.21 

D.P. 0.78 0.00 2.60 1.50 1.42 1.18 3.13 2.03 1.69 

C
om

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 6.45 1.35 6.75 9.98 9.53 6.90 13.42 5.73 7.51 

D.P. 0.99 1.36 1.12 2.05 5.51 2.30 10.14 1.89 3.55 

30Ncm 

Média 0.00 0.34 2.42 6.02 5.62 1.75 2.52 1.61 2.54 

D.P. 0.00 0.69 1.49 1.81 2.06 1.64 3.20 2.16 2.21 

 

 

Na Tabela 7 estão representados os resultados de desadaptação dos  modelos obtidos 

sem a utilização dos dispositivos em látex e após a aplicação de 10Ncm e 30Ncm de 

torque nos 4 parafusos da barra metálica. 
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Os resultados indicaram menor desadaptação em todos os implantes após a aplicação de 

30Ncm de torque quando comparado com os valores obtidos após 10Ncm de torque, 

8.80 ± 4.06!m e 4.15 ± 1.81!m, respectivamente. 

Na condição de 10Ncm, a menor desadaptação foi obtida no implante 1, face lingual, com 

valores de 1.41 ± 1.75!m e a maior desadaptação foi obtida no implante 4, face 

vestibular, com valores de 15.62 ± 9.27!m. O implante 1 na face lingual foi o que 

apresentou menor desadaptação após 30Ncm de torque (0.00 ± 0.00!m). Por outro lado, 

a maior desadaptação após 30Ncm de torque foi registada no implante 2, face lingual 

(5.69 ± 1.34!m). 
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Tabela 7: Medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV sem látex após 

aplicação de 10Ncm e 30Ncm de torque. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 Valores 
Finais   Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

10
N

cm
 / 

M
od

el
os

 

1 9.05 0.00 6.40 6.53 14.08 6.53 15.47 9.05  

2 8.96 4.05 5.12 4.05 13.05 11.59 18.33 11.80  

3 10.32 4.05 10.32 6.89 14.31 10.56 17.78 12.86  

4 9.05 5.72 8.96 9.05 7.79 14.31 17.83 14.31  

5 7.79 2.86 - - - 13.36 20.64 15.57 20.24 13.05  

6 7.79 2.86 10.32 12.86 21.11 9.05 32.08 10.32  

7 7.78 2.56 9.05 9.05 7.79 7.79 12.14 9.32  

8 6.53 1.28 9.05 9.05 21.91 11.59 20.68 10.56  

9 6.53 1.81 8.96 9.05 7.79 7.79 12.14 9.75  

10 7.79 1.28 7.68 6.40 6.53 6.40 36.43 13.36  

21 6.40 0.00 7.79 9.05 5.28 6.53 2.86 9.05  

22 7.68 0.00 8.96 9.75 5.28 1.28 0.00 6.53  

23 6.40 0.00 7.68 10.56 11.52 5.28 19.50 6.53  

24 7.79 0.00 7.68 9.05 6.40 7.79 20.24 7.79  

25 7.79 0.00 11.59 7.79 12.80 7.79 18.33 9.75  

26 5.12 1.81 5.12 6.53 8.96 6.40 8.10 5.72  

27 6.40 0.00 9.05 9.05 14.31 5.12 12.14 9.32  

28 2.56 0.00 7.68 8.10 15.41 5.12 0.00 7.68  

29 6.53 0.00 7.68 9.32 11.52 2.56 8.10 8.10  

30 5.12 0.00 9.05 10.32 10.32 2.56 20.04 8.10  

Média 7.17 1.41 8.32 8.79 11.84 7.58 15.62 9.65 8.80 

D.P. 1.71 1.75 1.64 2.15 5.14 3.73 9.27 2.42 4.06 

30
N

cm
 / 

M
od

el
os

 

1 7.68 0.00 6.40 5.12 6.40 3.84 4.05 4.05  

2 5.28 0.00 3.84 4.05 5.28 6.40 6.89 6.53  

3 - - - 0.00 - - - 6.53 - - - 6.89 - - - 6.40  

4 7.68 0.00 6.53 7.68 5.12 7.79 8.10 7.79  

5 7.79 0.00 5.12 6.53 5.28 7.68 6.89 5.28  

6 6.53 0.00 3.84 6.53 6.40 6.53 13.79 5.72  

7 7.79 0.00 6.40 6.53 5.28 3.84 0.00 6.89  

8 5.28 0.00 5.12 4.05 7.68 3.84 3.84 6.89  

9 5.28 0.00 2.56 6.40 3.84 2.56 2.56 5.72  

10 6.53 0.00 6.53 5.12 5.28 3.84 12.14 6.89  

21 4.05 0.00 6.40 5.28 5.28 1.28 2.86 6.53  

22 2.56 0.00 7.79 6.53 4.05 1.28 0.00 5.28  

23 4.05 0.00 2.56 7.79 5.12 2.56 3.84 5.28  

24 4.05 0.00 1.28 6.53 2.56 1.28 5.28 3.84  

25 3.84 0.00 5.12 5.28 3.84 1.28 0.00 6.40  

26 4.05 0.00 0.00 5.28 2.56 0.00 5.28 2.86  

27 3.84 0.00 4.05 5.12 2.56 3.84 2.86 0.00  

28 3.84 0.00 0.00 6.89 5.12 2.56 0.00 2.56  

29 2.56 0.00 3.84 2.56 2.56 0.00 5.72 2.86  

30 5.28 0.00 2.56 4.05 6.40 1.28 9.75 2.86  

Média 5.16 0.00 4.21 * 5.69 4.77 * 3.43 * 4.94 * 5.03 * 4.15 

D.P. 1.73 0.00 2.27 1.34 1.49 2.48 3.99 1.99 1.81 

 

* p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral): Implante 2 vestibular 10Ncm vs 30Ncm; Implante 3 

vestibular 10Ncm vs 30Ncm; Implante 3 Lingual 10Ncm vs 30Ncm; Implante 4 vestibular 10Ncm vs 

30Ncm; Implante 4 lingual 10Ncm vs 30Ncm. 
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Na Tabela 8 estão representados os resultados de desadaptação dos  modelos obtidos 

com a utilização dos dispositivos em látex e após a aplicação de 10Ncm e 30Ncm de 

torque nos 4 parafusos da barra metálica. 

Os resultados indicaram que, em todos os implantes, a desadaptação diminuiu após a  

aplicação de 30Ncm de torque em comparação com as obtidas com 10Ncm de torque. 

Os valores médios obtidos para cada uma das condições foram 7.87 ± 3.56!m e 3.20 ± 

1.93!m, respectivamente para 10Ncm e 30Ncm. 

Nos resultados obtidos após torque de 10Ncm, o implante 4, face vestibular, apresentou 

o maior valor de desadaptação (16.66 ± 16.87!m), enquanto no implante 1, face lingual, 

foi obtido o menor valor de desadaptação (1.07!m ± 1.34!m). Após aplicação de 30Ncm 

de torque, o implante 1 na face lingual atingiu o menor valor de desadaptação, 0.16 ± 

0.50!m. Por outro lado, a maior desadaptação após 30Ncm de torque foi verificada no 

implante 2, face lingual, com o valor de 6.43 ± 1.54!m. 
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Tabela 8: Medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV com látex após 

aplicação de 10Ncm e 30Ncm de torque. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 Valores 
Finais   Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

10
N

cm
  /

 M
od

el
os

 

11 9.05 0.00 11.52 13.05 9.05 6.40 9.75 8.10  

12 6.53 0.00 11.52 13.05 5.28 5.28 5.72 7.79  

13 5.12 0.00 10.24 8.96 8.96 6.40 9.32 4.05  

14 7.68 2.86 10.24 10.24 9.05 6.53 2.86 5.12  

15 8.96 2.86 11.59 10.32 19.58 17.08 - - - - - -  

16 6.53 0.00 10.24 6.89 10.24 3.84 26.91 7.79  

17 9.05 2.56 11.52 5.28 10.32 6.40 25.21 6.53  

18 7.79 0.00 10.24 9.05 11.52 5.12 18.64 9.32  

19 6.53 0.00 7.68 8.10 10.32 5.28 9.75 6.53  

20 2.56 0.00 10.32 6.53 9.05 6.40 11.45 10.56  

31 6.53 0.00 7.79 9.32 7.68 6.53 0.00 5.12  

32 7.79 0.00 6.40 10.56 6.40 7.68 5.72 6.53  

33 5.12 2.86 6.40 12.61 5.28 6.89 17.17 8.10  

34 5.12 2.86 5.28 10.94 4.05 7.68 7.46 7.79  

35 6.40 1.28 8.96 9.32 7.79 3.84 14.98 5.72  

36 - - - 0.00 - - - 7.79 - - - 8.96 5.72 2.86  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 7.68 0.00 6.40 8.10 19.24 8.96 25.92 5.72  

39 6.53 2.56 6.40 7.79 16.84 8.96 12.61 2.86  

40 6.40 2.56 6.40 13.36 8.96 2.56 31.17 6.89  

Média 6.74 1.07 8.84 9.54 9.98 6.88 13.35 6.52 7.87 

D.P. 1.63 1.34 2.22 2.33 4.44 3.03 9.04 2.06 3.56 

30
N

cm
 / 

M
od

el
os

 

11 3.84 0.00 5.12 8.10 5.28 1.28 6.89 5.72  

12 2.56 0.00 5.12 5.28 5.28 3.84 0.00 5.12  

13 3.84 0.00 3.84 6.89 5.28 5.28 0.00 2.56  

14 2.86 0.00 5.12 8.10 5.28 3.84 0.00 2.56  

15 2.56 0.00 3.84 7.79 0.00 6.53 5.28 5.28  

16 2.56 0.00 5.28 6.53 5.28 6.53 2.86 2.86  

17 2.56 0.00 5.28 5.28 2.56 5.12 5.28 - - -  

18 1.28 0.00 6.40 8.10 6.40 2.56 6.89 4.05  

19 2.56 0.00 2.56 6.89 4.05 4.05 0.00 3.84  

20 2.86 0.00 3.84 5.12 4.05 5.12 8.10 4.05  

31 0.00 0.00 3.84 5.28 5.12 0.00 0.00 4.05  

32 0.00 0.00 3.84 4.05 2.56 2.56 0.00 0.00  

33 0.00 1.81 3.84 9.32 5.28 4.05 2.56 0.00  

34 0.00 0.00 0.00 6.89 2.56 2.56 1.81 5.12  

35 0.00 0.00 2.56 8.10 6.53 0.00 2.86 4.05  

36 0.00 0.00 0.00 6.10 6.53 4.05 0.00 0.00  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 0.00 0.00 2.56 5.28 6.53 1.28 8.59 0.00  

39 0.00 0.00 2.56 5.28 9.05 1.28 0.00 0.00  

40 0.00 1.28 2.56 3.84 6.40 0.00 6.89 1.28  

Média 1.45 * 0.16 3.59 * 6.43 4.95 * 3.15 * 3.05 * 2.81 * 3.20 

D.P. 1.50 0.50 1.70 1.54 2.01 2.11 3.22 2.09 1.93 

 

* p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral): Implante 2 vestibular 10Ncm vs 30Ncm; Implante 3 

vestibular 10Ncm vs 30Ncm; Implante 3 Lingual 10Ncm vs 30Ncm; Implante 4 vestibular 10Ncm vs 

30Ncm; Implante 4 lingual 10Ncm vs 30Ncm. 
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Tabela 9: Medições obtidas para diferentes modelos de Gesso ISO Tipo IV sem e com 

látex após aplicação de 10Ncm e 30Ncm de torque. 

   Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 
Valores 
Finais 

   Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

Se
m

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 7.17 1.41 8.32 8.79 11.84 7.58 15.62 9.65 8.80 

D.P. 1.71 1.75 1.64 2.15 5.14 3.73 9.27 2.42 4.06 

30Ncm 

Média 5.16 0.00 4.21 5.69 4.77 3.43 4.94 5.03 4.15 

D.P. 1.73 0.00 2.27 1.34 1.49 2.48 3.99 1.99 1.81 

C
om

 L
át

ex
 

10Ncm 

Média 6.74 1.07 8.84 9.54 9.98 6.88 13.35 6.52 7.87 

D.P. 1.63 1.34 2.22 2.33 4.44 3.03 9.04 2.06 3.56 

30Ncm 

Média 1.45 0.16 3.59 6.43 4.95 3.15 3.05 2.81 3.20 

D.P. 1.50 0.50 1.70 1.54 2.01 2.11 3.22 2.09 1.93 

 

  

Os resultados obtidos para a condição onde foi aplicado um torque de 10Ncm aos 4 

parafusos da barra metálica comparada a desadaptação sem e com a utilização do 

dispositivo em látex, estão representados na Tabela 10. 

Os resultados indicaram que o implante 1 na face lingual obteve os menores valores de 

desadaptação, não sendo a diferença entre a utilização ou não do látex significativa entre 

as médias neste implante. Por outro lado, o implante 4 na face vestibular apresentou os 

maiores valores de desadaptação. A diferença entre as médias sem e com a utilização do 

dispositivo de látex não revelou significado estatístico (p>0.05). 

Os resultados obtidos para a condição onde foi aplicado torque de 30Ncm aos 4 

parafusos da barra metálica comparada a desadaptação sem e com a utilização do 

dispositivo em látex, estão representados na Tabela 11. 

Os resultados indicaram que, com exceção do implante 2 na face lingual, todos os outros 

implantes tiveram desadaptações semelhantes ou inferiores a 5!m. O implante 1 na face 

lingual obteve a melhor adaptação. Relativamente à utilização ou não do dispositivo em 

látex, somente o implante 1 na face vestibular obteve um valor muito inferior com látex 

(1.45 ± 1.5!m) quando comparado com o mesmo implante sem látex (5.15 ± 1.73!m). 
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Nos modelos com aplicação dos dispositivos em látex, o implante 2 na face lingual,  foi o 

que obteve o maior valor de desadaptação (6.43 ± 1.54!m). 

Na Tabela 10, verificou-se uma redução significativa nos valores de desadaptação em 

todos os implantes relativamente à Tabela 11. A variação mais significativa verificou-se 

para o implante 4, face vestibular, com a utilização do dispositivo de látex, onde o valor 

de desadaptação após 10Ncm foi de 13.35 ± 9.04!m (Tabela 10) e após 30Ncm, foi de 

3.05 ± 3.22!m. 

Na Tabela 10 e na Tabela 11 foram representados os resultados obtidos para todas as 

condições estudas (sem e com dispositivo de látex, após a aplicação de 10Ncm ou 

30Ncm de torque) assim como os resultados do teste de Tukey para a comparação entre 

os implantes inclinados (implante 1 e implante 4) e entre os implantes verticais (implantes 

2 e 3).  

Os resultados indicaram que, com exceção do implante 2 na face lingual e do implante 3 

na face lingual nos modelos com dispositivo de látex e 30Ncm de torque, os implantes 

verticais não apresentam diferenças entre si.  

Relativamente aos implantes inclinados verificou-se que após 10Ncm de torque, 

independentemente da presença ou ausência do dispositivo de látex, os valores de 

desadaptação foram sempre inferiores para os implantes na posição 1 quando 

comparados com os implantes na posição 4 (p<0.05). Este comportamento não foi 

verificado nos mesmos modelos após aplicação de 30Ncm de torque. No entanto, nos 

modelos sem e com dispositivo de látex e após 30Ncm de torque, a desadaptação 

apresentada pelo implante 1, face lingual, foi inferior à obtida pelo implante 4 na face 

vestibular ou lingual.  
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Tabela 10: Medições obtidas para diferentes modelos de Gesso ISO Tipo IV sem e com 

látex após aplicação de 10Ncm de torque. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 Valores 
Finais   Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

Se
m

 L
át

ex
 / 

M
od

el
os

 

1 9.05 0.00 6.40 6.53 14.08 6.53 15.47 9.05  

2 8.96 4.05 5.12 4.05 13.05 11.59 18.33 11.80  

3 10.32 4.05 10.32 6.89 14.31 10.56 17.78 12.86  

4 9.05 5.72 8.96 9.05 7.79 14.31 17.83 14.31  

5 7.79 2.86 - - - 13.36 20.64 15.57 20.24 13.05  

6 7.79 2.86 10.32 12.86 21.11 9.05 32.08 10.32  

7 7.78 2.56 9.05 9.05 7.79 7.79 12.14 9.32  

8 6.53 1.28 9.05 9.05 21.91 11.59 20.68 10.56  

9 6.53 1.81 8.96 9.05 7.79 7.79 12.14 9.75  

10 7.79 1.28 7.68 6.40 6.53 6.40 36.43 13.36  

21 6.40 0.00 7.79 9.05 5.28 6.53 2.86 9.05  

22 7.68 0.00 8.96 9.75 5.28 1.28 0.00 6.53  

23 6.40 0.00 7.68 10.56 11.52 5.28 19.50 6.53  

24 7.79 0.00 7.68 9.05 6.40 7.79 20.24 7.79  

25 7.79 0.00 11.59 7.79 12.80 7.79 18.33 9.75  

26 5.12 1.81 5.12 6.53 8.96 6.40 8.10 5.72  

27 6.40 0.00 9.05 9.05 14.31 5.12 12.14 9.32  

28 2.56 0.00 7.68 8.10 15.41 5.12 0.00 7.68  

29 6.53 0.00 7.68 9.32 11.52 2.56 8.10 8.10  

30 5.12 0.00 9.05 10.32 10.32 2.56 20.04 8.10  

Média 7.17 1.41 8.32 8.79 11.84 7.58 15.62 * 
** 9.65 * 8.80 

D.P. 1.71 1.75 1.64 2.15 5.14 3.73 9.27  2.42  4.06 

C
om

 L
át

ex
 / 

M
od

el
os

 

11 9.05 0.00 11.52 13.05 9.05 6.40 9.75 8.10  

12 6.53 0.00 11.52 13.05 5.28 5.28 5.72 7.79  

13 5.12 0.00 10.24 8.96 8.96 6.40 9.32 4.05  

14 7.68 2.86 10.24 10.24 9.05 6.53 2.86 5.12  

15 8.96 2.86 11.59 10.32 19.58 17.08 - - - - - -  

16 6.53 0.00 10.24 6.89 10.24 3.84 26.91 7.79  

17 9.05 2.56 11.52 5.28 10.32 6.40 25.21 6.53  

18 7.79 0.00 10.24 9.05 11.52 5.12 18.64 9.32  

19 6.53 0.00 7.68 8.10 10.32 5.28 9.75 6.53  

20 2.56 0.00 10.32 6.53 9.05 6.40 11.45 10.56  

31 6.53 0.00 7.79 9.32 7.68 6.53 0.00 5.12  

32 7.79 0.00 6.40 10.56 6.40 7.68 5.72 6.53  

33 5.12 2.86 6.40 12.61 5.28 6.89 17.17 8.10  

34 5.12 2.86 5.28 10.94 4.05 7.68 7.46 7.79  

35 6.40 1.28 8.96 9.32 7.79 3.84 14.98 5.72  

36 - - - 0.00 - - - 7.79 - - - 8.96 5.72 2.86  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 7.68 0.00 6.40 8.10 19.24 8.96 25.92 5.72  

39 6.53 2.56 6.40 7.79 16.84 8.96 12.61 2.86  

40 6.40 2.56 6.40 13.36 8.96 2.56 31.17 6.89  

Média 6.74 1.07 8.84 9.54 9.98 6.88 13.35 * 6.52 * 7.87 

D.P. 1.63 1.34 2.22 2.33 4.44 3.03 9.04 2.06 3.56 

 

* p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral) quando comparado com Implante 1 lingual; ** p<0.05 

(Teste de Tukey, ANOVA unilateral) quando comparado com Implante 1 vestibular.! 
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Tabela 11: Medições obtidas para diferentes modelos de Gesso ISO Tipo IV sem e com 

látex após aplicação de 30Ncm de torque. 

  Implante 1 Implante 2 Implante 3 Implante 4 Valores 
Finais   Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual Vestibular Lingual 

Se
m

 L
át

ex
 / 

M
od

el
os

 

1 7.68 0.00 6.40 5.12 6.40 3.84 4.05 4.05  

2 5.28 0.00 3.84 4.05 5.28 6.40 6.89 6.53  

3 - - - 0.00 - - - 6.53 - - - 6.89 - - - 6.40  

4 7.68 0.00 6.53 7.68 5.12 7.79 8.10 7.79  

5 7.79 0.00 5.12 6.53 5.28 7.68 6.89 5.28  

6 6.53 0.00 3.84 6.53 6.40 6.53 13.79 5.72  

7 7.79 0.00 6.40 6.53 5.28 3.84 0.00 6.89  

8 5.28 0.00 5.12 4.05 7.68 3.84 3.84 6.89  

9 5.28 0.00 2.56 6.40 3.84 2.56 2.56 5.72  

10 6.53 0.00 6.53 5.12 5.28 3.84 12.14 6.89  

21 4.05 0.00 6.40 5.28 5.28 1.28 2.86 6.53  

22 2.56 0.00 7.79 6.53 4.05 1.28 0.00 5.28  

23 4.05 0.00 2.56 7.79 5.12 2.56 3.84 5.28  

24 4.05 0.00 1.28 6.53 2.56 1.28 5.28 3.84  

25 3.84 0.00 5.12 5.28 3.84 1.28 0.00 6.40  

26 4.05 0.00 0.00 5.28 2.56 0.00 5.28 2.86  

27 3.84 0.00 4.05 5.12 2.56 3.84 2.86 0.00  

28 3.84 0.00 0.00 6.89 5.12 2.56 0.00 2.56  

29 2.56 0.00 3.84 2.56 2.56 0.00 5.72 2.86  

30 5.28 0.00 2.56 4.05 6.40 1.28 9.75 2.86  

Média 5.16 0.00 4.21 5.69 4.77 3.43 4.94 * 
** 5.03 * 4.15 

D.P. 1.73 0.00 2.27 1.34 1.49 2.48 3.99  1.99  1.81 

C
om

 L
át

ex
 / 

M
od

el
os

 

11 3.84 0.00 5.12 8.10 5.28 1.28 6.89 5.72  

12 2.56 0.00 5.12 5.28 5.28 3.84 0.00 5.12  

13 3.84 0.00 3.84 6.89 5.28 5.28 0.00 2.56  

14 2.86 0.00 5.12 8.10 5.28 3.84 0.00 2.56  

15 2.56 0.00 3.84 7.79 0.00 6.53 5.28 5.28  

16 2.56 0.00 5.28 6.53 5.28 6.53 2.86 2.86  

17 2.56 0.00 5.28 5.28 2.56 5.12 5.28 - - -  

18 1.28 0.00 6.40 8.10 6.40 2.56 6.89 4.05  

19 2.56 0.00 2.56 6.89 4.05 4.05 0.00 3.84  

20 2.86 0.00 3.84 5.12 4.05 5.12 8.10 4.05  

31 0.00 0.00 3.84 5.28 5.12 0.00 0.00 4.05  

32 0.00 0.00 3.84 4.05 2.56 2.56 0.00 0.00  

33 0.00 1.81 3.84 9.32 5.28 4.05 2.56 0.00  

34 0.00 0.00 0.00 6.89 2.56 2.56 1.81 5.12  

35 0.00 0.00 2.56 8.10 6.53 0.00 2.86 4.05  

36 0.00 0.00 0.00 6.10 6.53 4.05 0.00 0.00  

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38 0.00 0.00 2.56 5.28 6.53 1.28 8.59 0.00  

39 0.00 0.00 2.56 5.28 9.05 1.28 0.00 0.00  

40 0.00 1.28 2.56 3.84 6.40 0.00 6.89 1.28  

Média 1.45 0.16 3.59 6.43 4.95 3.15 *** 3.05 * 2.81 * 3.20 

D.P. 1.50 0.50 1.70 1.54 2.01 2.11 3.22 2.09 1.93 

 

* p<0.05 quando comparado com Implante 1 lingual; **  p<0.05 quando comparado com Implante 1 

vestibular; *** p<0.05 quando comparado com Implante 2 lingual (Teste de Tukey, ANOVA 

unilateral). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – DISCUSSÃO 

!  



 

!

 

!



Métodos para Obtenção de Modelos de Trabalho em Reabilitações Implantossuportadas 
    

 
 

 
 
!

85!

IV - DISCUSSÃO 

 

O sucesso de um trabalho de reabilitação depende de diferentes fatores, incluindo, a 

qualidade das técnicas de impressão, a preparação dos modelos de trabalho ou as 

propriedades dos materiais utilizados.199 Goll38 descreveu alguns dos procedimentos 

necessários para a produção de estruturas adaptadas implantossuportadas, incluindo 

cuidados recomendados na seleção de componentes ou no fabrico do modelo de 

trabalho. As alterações dimensionais dos materiais de transferência, da resina acrílica e 

do tipo de gesso utilizados constituem variáveis que podem afectar a adaptação das 

próteses, tendo estas dificuldades potenciado o desenvolvimento das técnicas e materiais 

relacionados.200-203 

No presente estudo, os materiais e as técnicas foram selecionados com o objectivo de 

minimizar a introdução de distorções extra em todo o procedimento. Uma moldeira 

perfurada em aço inoxidável, rígida e não deformável foi utilizada. A moldeira foi 

perfurada para permitir a exposição da extremidade do parafuso do pilar de impressão, e 

foi individualizada para o modelo mestre. 

Neste estudo, uma caixa de impressões e uma moldeira metálica foram fabricados pelos 

autores. Deste modo, não há na literatura resultados comparáveis com esta técnica, 

sendo a maior parte dos estudos com moldeiras de plástico ou acrílicas. 

Os pilares de impressão aplicados foram do tipo quadrado. Um fator revelante é a 

qualidade de fabricação dos pilares de impressão e das réplicas, que devem apresentar 

uma boa adaptação. Esta é considerada uma das fases onde podem ocorrer elevadas 

distorções no fabrico de modelos testes. Num estudo publicado em 2007,204 a 

desadaptação entre as réplicas e os pilares de impressão da Titaniumfix (A. S. 

Technology Comp. Esp. Ltda., São José dos Campos, São Paulo, Brasil) foi analisada e 

os resultados revelaram um espaçamento de 17.99!m entre as referidas peças. Outros 

autores encontraram, noutros sistemas, desadaptações superiores.167 

Relativamente aos materiais de impressão, diferentes estudos têm demonstrado que os 

poliéteres e os silicones de adição são os materiais recomendados para impressões de 

implantes.137,162 De acordo com Wee,157 a preferência por ambos os materiais pode estar 

relacionada com a maior resistência deste materiais sendo necessária maior forca para 

causar deformações na posição dos pilares de impressão. O silicone de adição utilizado 

apresenta também uma diminuída alteração dimensional de menos 0.2% (Afinis, Coltène, 
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Suíça). De acordo com as recomendações do fabricante, o silicone de adição e o adesivo 

aplicado na moldeira foram produzidos pela mesma empresa (Coltène, Suíça).  

Para as impressões foi aplicada a técnica da dupla mistura com moldeira aberta (“pick-

up”), sem união dos pilares de impressão (sem “splint”). Relativamente à união dos 

pilares de impressão, não existe na literatura um consenso, com vários autores a 

defenderem a técnica com união dos pilares151,152,205 e vários outros a indicarem o 

contrário.154,155 

A conexão das réplicas, que foram sempre novas, aos pilares de impressão foi realizada 

pelo próprio profissional, evitando a presença de material de impressão entre os 

componentes e o aparafusamento excessivo, para que não alterasse a posição do pilar 

de impressão na própria impressão. 

Após as impressões, os modelos teste são obtidos utilizando gesso, com expansão de 

presa controlada. O tipo de gesso aplicado é fundamental para o  controle das distorções 

introduzidas. Em 2001, um estudo observou que modelos mestre em gesso de expansão 

ultrabaixa foram mais precisos do que os modelos de gesso pedra convencional.179 No 

presente estudo foi utilizado o gesso ResinRock (Whip Mix, Kentucky, E.U.A.), ISO tipo IV 

pedra melhorado, onde existe uma mistura única de resina sintética e !-hemi-hidrato. A 

seleção deste gesso teve em consideração as suas propriedades como uma baixa 

expansão (0,08%), boa estabilidade dimensional, resistência à abrasão e compressão, 

conferindo aos modelos maior precisão e resistência. Este gesso está indicado pelo 

fabricante para reabilitações com implantes e de casos complexos. 

A relação água/pó é um fator relevante na preparação do gesso. Uma proporção 

inadequada de água pode gerar modelos com alterações dimensionais,206 pelo que a 

relação água/pó e espatulação mecânica foram efectuadas segundo as recomendações 

do fabricante. 

Neste estudo não foram encontradas diferenças relevantes entre a aplicação gesso 

ResinRock ISO tipo IV de cor “Peach” ou “Golden Brown” (Figura 24 a Figura 27). 

 

 
!  
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1. APLICAÇÃO DE TORQUE: 10Ncm e 30Ncm 

Um dos fatores frequentemente referidos como capazes de influenciar a adaptação dos 

componentes protéticos é a magnitude do torque,71 sendo fundamental que o profissional 

siga as indicações recomendadas pelo fabricante. No presente estudo, o fabricante 

Titaniumfix recomenda que não seja aplicado um torque superior a 32Ncm. 

A literatura suporta o conceito de que o torque mínimo de aparafusamento do parafuso é 

crítico e que um valor excessivo de torque pode exceder a tensão de cedência do 

material do parafuso.207 Por este motivo, é referido na literatura científica que, embora as  

recomendações de torque sejam variáveis, são geralmente aplicados valores entre 10 e 

35Ncm.46 Este intervalo de valores permite também incluir o valor de 12.9Ncm, que 

corresponde ao valor médio de torque gerado por clínicos por aparafusamento manual.  

No presente estudo, aplicaram-se dois valores de torque para aparafusar os implantes -  

10Ncm e 30Ncm. Os resultados obtidos (Tabela 6 e Tabela 7) são adiante apresentados 

sob a forma de figura (Figura 28 e Figura 29).  

Independentemente do uso de um dispositivo de látex, verificou-se uma diminuição das 

dimensões do desajuste quando eram aplicados 30Ncm de torque em comparação com a 

aplicação de 10Ncm de torque. A diminuição de desajuste obtida após aumento do torque 

foi estatisticamente significativa (p<0.05) para a maioria dos implantes, com exceção do 

implante 1 - faces vestibular e lingual e do implante 2 - face lingual, quando foram 

aplicados 10Ncm de torque, e do implante 1 - face lingual e do implante 2 - face lingual, 

para 30Ncm de torque.  

Estes valores por nós encontrados podem dever-se, pelo menos em parte, ao facto de 

não termos ajuste passivo nestas condições experimentais (impressão por dupla mistura 

com implantes distais inclinados 20º), e o aumento do torque de aparafusamento forçar a 

barra, que assim fica com menor desadaptação na maioria das superfícies implantares 

estudadas. 
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Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 28: Representação das medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV 

sem látex após aplicação de 10Ncm e de 30Ncm de torque. * p<0.05 (Teste de Tukey, 

ANOVA unilateral) - Imp2_vest "Sem látex 10Ncm" vs "Sem látex 30Ncm"; Imp3_vest 

"Sem látex 10Ncm" vs "Sem látex 30Ncm"; Imp3_ling "Sem látex 10Ncm" vs "Sem látex 

30Ncm"; Imp4_vest "Sem látex 10Ncm" vs "Sem látex 30Ncm"; Imp4_ling "Sem látex 

10Ncm" vs "Sem látex 30Ncm".  

  

*!

*!

*!

*!

*!
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Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 29: Representação das medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV 

com látex após aplicação de 10Ncm e de 30Ncm de torque. * p<0.05 (Teste de Tukey, 

ANOVA unilateral) - Imp1_vest "Com látex 10Ncm" vs "Com látex 30Ncm"; Imp2_vest " 

Com látex 10Ncm" vs "Com látex 30Ncm"; Imp3_vest "Com látex 10Ncm" vs "Com látex 

30Ncm"; Imp3_ling "Com látex 10Ncm" vs "Com látex 30Ncm"; Imp4_vest "Com látex 

10Ncm" vs "Com látex 30Ncm"; Imp4_ling "Com látex 10Ncm" vs "Com látex 30Ncm".  

 

A relação entre o aumento do torque e a consequente diminuição da desadaptação pode 

ser verificada na Tabela 8, onde estão representados os valores médios obtidos. A 

aplicação de diferentes níveis de torque, conduziu a uma menor desadaptação quando 

30Ncm foi aplicado. Para qualquer um dos tipos de modelos estudados verificou-se que 

com 10Ncm de torque os valores de desajuste variaram entre 15.62 ± 9.27!m e 1.07 ± 

1.34!m. Por outro lado, após a aplicações de 30Ncm de torque, os valores de adaptação 

registados variaram entre 6.43 ± 1.54!m e 0.00 ± 0.00!m.  

Estes resultados estão de acordo com os valores referidos por Brånemark, Zarb e 

Albrektsson, permitindo classificar o desajuste obtido para todos os modelos, após 

*! *!*!*!

*!

*!
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30Ncm, como clinicamente aceitável (inferior a 10!m).51 Distorções ou desajustes entre 

as superfícies em contacto foram minimizadas quando o torque de apertamento dado a 

todos os parafusos foi de 30Ncm. O valor máximo de torque utilizado permitiu uma 

infraestrutura mais adaptada, mas, de acordo com diferentes autores, provocando 

tensões de pré-carga no sistema.24,27,33,54 A capacidade de um torque no parafuso para 

fechar as fendas é dependente da dimensão e localização dessas fendas.30 Diferentes 

estudos indicaram que ao aumentar o torque aplicado nos parafusos, a compressão entre 

as superfícies em contacto produziu um aumento da estabilidade da junção e uma 

diminuição do desajuste.24,27,33 
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2. DISPOSITIVO DE LÁTEX 

No presente estudo, a influência da aplicação de um dispositivo de látex nos valores de 

desadaptação marginal foi analisada. Os resultados obtidos foram representados na 

Figura 30 e na Figura 31. Neste estudo não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre as medições efectuadas e a presença ou ausência do dispositivo de 

látex. Assim, os resultados obtidos parecem indicar que o dispositivo de látex não diminui 

o desajuste, ou seja, não aumenta a adaptação marginal nos modelos e nas condições 

estudadas.  

 

Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 30: Representação das medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV 

sem e com látex após aplicação de 10Ncm de torque. 

 

De acordo com a técnica que utiliza os dispositivos de látex, as replicas devem estar 

envolvidas num cilindro de látex até à porção apical na primeira fase de vazamento do 

gesso. Durante a segunda fase, o látex é removido e é adicionado gesso aos espaços 

criados pelos cilindros de látex.208  
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Na literatura, os estudos apresentados são controversos quanto à aplicação da técnica 

dos cilindros de látex e a melhoria no desajuste vertical.179 Esta técnica tinha como 

objectivo reduzir as distorções causadas por um grande volume de expansão de gesso. 

O presente estudo, em concordância com o de outros autores,209 confirmou a partir do 

teste de ANOVA unilateral, seguido pelo teste de Tukey de comparação múltipla de 

médias, a ausência de diferenças estatísticas nos valores de desajuste vertical. Estes 

resultados podem dever-se, pelo menos em parte, ao facto de ter sido aplicado um gesso 

de ultra baixa expansão. 

 

Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 31: Representação das medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV 

sem e com látex após aplicação de 30Ncm de torque.  

 

A principal desvantagem da técnica que utiliza os cilindros de látex, é o aumento da 

quantidade de tempo necessário para se obter o modelo de trabalho. Simultaneamente, 

esta técnica apresenta também dificuldades em preencher os espaços vazios criados 

pelos cilindros de látex e evitar a formação de bolhas de ar. 
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3. INCLINAÇÃO DOS IMPLANTES E ORDEM DE TORQUE 

A orientação dos implantes é um problema clínico comum por causa de limitações 

anatómicas e considerações estéticas.210 No presente estudo, a desadaptação vertical foi 

analisada em função da inclinação dos implantes. Os modelos preparados possuíam 4 

implantes nas posições 1 a 4, da direita para a esquerda. Ambos os implantes nas 

posições 1 e 4 apresentavam um ângulo de 20º em relação ao eixo vertical (implantes 

inclinados). Em oposição, os implantes nas posições 2 e 3 encontravam-se em posição 

perpendicular com o rebordo alveolar, ou seja, não apresentavam inclinação (implantes 

verticais). 

Na Figura 32 foram representados os resultados obtidos para todas as condições 

estudadas (sem e com dispositivo de látex, após a aplicação de 10Ncm ou 30Ncm de 

torque), assim como os resultados do teste de Tukey para a comparação entre os 

implantes inclinados (implante 1 e implante 4) e entre os implantes verticais (implantes 2 

e 3).  

Os resultados indicaram que, com exceção do implante 2 na face lingual e do implante 3 

na face lingual nos modelos com dispositivo de látex e 30Ncm de torque, os implantes 

verticais apresentam valores iguais de desajuste vertical. O oposto foi verificado para os 

implante 1 e 4 nas diferentes condições após 10Ncm de torque, que apresentaram a 

menor e a maior magnitudes de desadaptação vertical (p<0.05), respectivamente. Após 

aplicação de 30Ncm de torque, todos os implantes apresentaram valores 

significativamente inferiores (p<0.05) aos apresentados após 10Ncm de torque, com 

destaque para o implante 1 na posição lingual que apresentou valores de desadaptação 

vertical muito próximos ou iguais a 0.00!m. 

A precisão das impressões pode ser afetada por diferentes fatores relacionados com a 

condição dos implantes ou com a técnica de impressão. Neste estudo, foram estudadas 

diferentes condições de trabalho, incluindo o efeito da inclinação dos implantes na 

magnitude do desajuste vertical. Na literatura a relação entre o desajuste vertical e a 

inclinação dos implantes é controversa. Estudos mostraram impressões menos precisas 

com implantes angulados que com implantes verticais, quando 4 ou 5 implantes são 

usados.144,211 Por outro lado, estudos que utilizaram 2 ou 3 implantes indicam a ausência 

de efeitos da inclinação na precisão das impressões.175,176,212 Quando vários implantes 

são colocados com ângulos diferentes, a distorção do material de impressão à saída 

pode aumentar. Além disso, este efeito pode ser aumentado por um aumento do número 

de implantes. São necessários mais estudos para determinar a relação entre a adaptação 
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e a inclinação de implantes. A comparação de resultados de diferentes estudos é 

dificultada pela utilização de técnicas de impressão diferentes. Variáveis de referência 

para técnicas de impressão e medições quantitativas são necessárias para facilitar a 

comparação entre os estudos. 

 

Imp1_Vest = implante 1 (região 45) na face vestibular; Imp1_Ling = implante 1 (região 45) na face lingual; Imp2_Vest = 

implante 2 (região 42) na face vestibular; Imp2_Ling = implante 2 (região 42) na face lingual; Imp3_Vest = implante 3 

(região 32) na face vestibular; Imp3_Ling = implante 3 (região 32) na face lingual; Imp4_Vest = implante 4 (região 35) na 

face vestibular; Imp4_Ling = implante 4 (região 35) na face lingual. 

Figura 32: Representação das medições obtidas para os modelos de Gesso ISO Tipo IV 

sem látex após aplicação de 10Ncm (a), sem látex após aplicação de 30Ncm (b), com 

látex após a aplicação de 10Ncm (c) e com látex após a aplicação de 30Ncm de torque 

(d). * p<0.05 (Teste de Tukey, ANOVA unilateral). 

 

A desadaptação marginal pode ser disfarçada quando o torque de aparafusamento é 

dado em todos os parafusos provocando tensões externas de pré-carga no sistema. No 

entanto, a capacidade do torque para fechar as fendas é dependente da dimensão e 

localização dessas fendas.30,54 Após a aplicação de 10Ncm de torque, os implante 1 e 4 

(a) (b) 

(c) (d) 
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apresentaram a menor e a maior magnitudes de desadaptação vertical (p<0.05), 

respectivamente.  

As diferenças no desajuste vertical apresentado pelos implantes na posição 1 e 4 pode 

ser explicada pela ordem de torque usada no presente estudo. Após torque de 10 ou 

30Ncm, o desajuste vertical no implante 1 foi reduzido. Simultaneamente, no lado oposto 

do modelo, no implante 4, o desajuste sofre um aumento, evidenciando claramente a 

desadaptação marginal.  
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V - CONCLUSÃO 

 

Este estudo tem como principal objectivo a avaliação da adaptação marginal das réplicas 

à barra metálica de sobredentaduras, onde foi aparafusada com torque de 10Ncm e 

30Ncm em modelos vazados a gesso de duas cores, com e sem dispositivo de látex para 

minimizar a expansão do gesso, e em que os 2 implantes posteriores divergiam 20º dos 

anteriores.  

 

O procedimento consistiu em obter o modelo mestre com 4 réplicas, 2 dos quais 

colocados com inclinação de 20º e outros 2 verticais, onde foi confeccionada uma barra 

metálica para sobredentadura, com boa adaptação marginal e a melhor passividade 

possível no aparafusamento. Foram feitas 10 impressões ao modelo mestre, em silicone 

de adição pela técnica de moldeira aberta, sem união dos pilares de impressão e uma 

impressão com dupla mistura. Cada impressão foi vazada a gesso quatro vezes. Foram 

utilizados dois gessos ISO tipo IV de cores diferentes (Whip Mix, Kentucky, E.U.A.): 

“Golden Brown” e “Peach”. Uma vez utilizando um dispositivo em látex, com a forma de 

cilindro com o objetivo de minimizar o efeito da expansão do gesso, que era colocado nas 

réplicas e outra vez sem dispositivo de látex sobre as réplicas.  

 

Foram obtidos 4 grupos de estudo num total de 40 modelos. A avaliação da adaptação foi 

feita através da visualização da interface réplica/barra metálica numa lupa 

estereoscópica. 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir o seguinte:  

• Não se verificaram diferenças no desajuste em relação à cor dos gessos utilizada 

nem relação à aplicação de dispositivos de látex. 

• Com o torque a 30Ncm o desajuste diminui quando comparado com a aplicação 

de 10Ncm de torque, podendo indicar que a barra foi adaptada sem passividade, 

com os componentes sobre tensão. 

• Independentemente do gesso estudado e da utilização do dispositivo de látex, os 

implantes inclinados (ângulo de 20º em relação ao eixo vertical) impedem a 

adaptação a 10Ncm.  

• O implante na posição 1 (inclinado) e que foi primeiro sujeito a torque, apresentou 

maior adaptação do que os restantes. Em contraste, o ultimo implante a ser 
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sujeito a torque, implante na posição 4 (inclinado), apresentou os mais elevados 

valores de desadaptação marginal a 10Ncm.  

• Nas condições estudadas não foram obtidos modelos totalmente adaptados e 

passivos, em todos os implantes. 
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Figura A1: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A2: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 01 a 10 

(A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A3: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 01 a 

02 (A a B, respectivamente) e de 04 a 10 (C a I, respectivamente), modelos cor “Golden 

brown”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm de torque. 
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Figura A4: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 01 a 10 

(A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque. 
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Figura A5: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 01 a 

02 (A a B, respectivamente) e de 04 a 10 (C a I, respectivamente), modelos cor “Golden 

brown”, sem dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A6: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 01 a 10 

(A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  



Métodos para Obtenção de Modelos de Trabalho em Reabilitações Implantossuportadas 
    

 
 

 
 
!

129 

A B 

C 

D E 

F G 

H  I 
 

Figura A7: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A8: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 01 a 10 

(A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A9: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A10: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A11: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 01 

a 02 (A a B, respectivamente) e de 04 a 10 (C a I, respectivamente), modelos cor “Golden 

brown”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A12: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A13: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 01 

a 10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e 

com 10Ncm de torque.  
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Figura A14: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A15: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 01 

a 02 (A a B, respectivamente) e de 04 a 10 (C a I, respectivamente), modelos cor “Golden 

brown”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A16: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 01 a 

10 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A17: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 10Ncm de torque.  
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Figura A18: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A19: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 30Ncm de torque.  
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Figura A20: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A21: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 10Ncm de torque.  



Marcelo Fernandes Lopes 
    
 
 

 
 
!
144 

A B 

C D 

E F 

G H 

 I J 
 

Figura A22: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A23: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 30Ncm de torque.  
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Figura A24: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A25: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 10Ncm de torque.  
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Figura A26: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A27: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 30Ncm de torque.  
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Figura A28: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A29: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 10Ncm de torque.  
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Figura A30: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 11 a 

20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  



Métodos para Obtenção de Modelos de Trabalho em Reabilitações Implantossuportadas 
    

 
 

 
 
!

153 

A B 

C D 

E F 

G H 

 I J 
 

Figura A31: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 11 

a 20 (A a J, respectivamente), modelos cor “Golden brown”, com dispositivo de látex e 

com 30Ncm de torque.  
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Figura A32: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 11 a 

16 (A a F, respectivamente) e 18 a 20 (G a I, respectivamente), modelos cor “Golden 

brown”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A33: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A34: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 10Ncm 

de torque.  
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Figura A35: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque. 
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Figura A36: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm 

de torque. 
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Figura A37: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A38: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 10Ncm 

de torque.  
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Figura A39: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A40: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm 

de torque.  
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Figura A41: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A42: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 10Ncm 

de torque.  
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Figura A43: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A44: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm 

de torque.  
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Figura A45: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

10Ncm de torque.  
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Figura A46: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 10Ncm 

de torque.  
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Figura A47: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 21 

a 30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 

30Ncm de torque.  
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Figura A48: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 21 a 

30 (A a J, respectivamente), modelos cor “Peach”, sem dispositivo de látex e com 30Ncm 

de torque.  
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Figura A49: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos 31 

a 35 (A a E, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (F a H, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A50: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos 31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A51: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 1 nos modelos  31 

a 36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A52: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 1 nos modelos  31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A53: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos modelos 31 

a 35 (A a E, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (F a H, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A54: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A55: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 2 nos  31 a 36 (A a 

F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor “Peach”, 

com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A56: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 2 nos modelos 31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A57: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 31 

a 35 (A a E, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (F a H, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A58: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos modelos  31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A59: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 3 nos modelos 31 

a 36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A60: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 3 nos  31 a 36 (A a F, 

respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor “Peach”, 

com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A61: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos  31 a 36 (A a 

F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor “Peach”, 

com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A62: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 10Ncm de torque.  
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Figura A63: Imagens de estereoscopia da face vestibular do implante 4 nos modelos 31 

a 36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  
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Figura A64: Imagens de estereoscopia da face lingual do implante 4 nos modelos 31 a 

36 (A a F, respectivamente) e no modelo 38 a 40 (G a I, respectivamente), modelos cor 

“Peach”, com dispositivo de látex e com 30Ncm de torque.  


