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Apesar da relevância clínica das fixações sobre implantes, a 
longevidade do tratamento atrela-se, sobretudo, a uma precisa 
adaptação entre os componentes protéticos e às fixações. Os 
maiores problemas causados pela falta de passividade 
protética devem-se ao fato de que os implantes, ao contrário 
dos dentes, não apresentam ligamento periodontal. Desta 
forma, toda a força exercida sobre o implante, é transmitida 
diretamente ao osso, não havendo qualquer forma de 
amortecimento das forças na interface osso-implante. As 
tensões mais comuns sobre os implantes são causadas pela 
mastigação, fonação, sobrecarga excessiva devido à má 
adaptação protética e instalação da mesma. Essas duas últimas 
causas citadas podem ser amenizadas através de maior 
precisão das técnicas de confecção da prótese, como nos 
procedimento de moldagem, vazamento do molde, fundição da 
peça, recobrimento cerâmico e cimentação da peça. 

Avaliar três técnicas de moldagem de transferência para 
obtenção de modelos de trabalho para próteses 
implantorretidas quanto aos desajustes marginais e tensões 
induzidas à infra-estrutura metálica 
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Figura 5: Infra-estruturas 
após acabamento e  
polimento (sobre-fundidos – A; 
calcinável– B). 
 

Figura 7: Microscópio de medição com precisão de 1,0 
μm equipado com câmera digital e unidade de 
analisadora. 

Figura 4. Moldeira individual 
Figura 3. Moldagem de transferência 

Figura 1. Modelo mestre 

Figura 8. Desajuste marginal na interface pilar protético/análogo. 

1.A técnica em que se utiliza a união dos transferentes de 
moldagem com resina Bis – acrílica demonstrou-se tão precisa 
para a obtenção de modelos, quanto a técnica em que se utiliza 
resina acrílica ativada quimicamente de baixa contração. 
 
 
2.Existe correlação positiva entre desajuste marginal e tensão 
sobre a estrutura metálica. 

Desajuste marginal (µm) 
Grupos de Student-Newman-Keuls 

(α=0,05) 

Grupo 1 95 (± 4) A 

Grupo 2 106 (±44) A 

Grupo 3 214 (±118) B 

Tabela 1. Valores médios e desvios-padrão para mensurações de desajuste 
marginal (µm) para os diferentes grupos de tratamento. 

*Médias seguidas por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste de Student-Newman-Keuls (α=0,05) 
  
De acordo com os resultados apresentados é possível verificar diferença estatística entre os grupos 1 e 3 (p=0,036) e entre os grupos 2 e 3 
(p=0,006) 

Tensão (µƐ) 
Grupos de Student-Newman-Keuls 

(α=0,05) 

Grupo 1 471,8711(±15,5549) A 

Grupo 2 468,6627(±15,0736) A 

Grupo 3 496,9454 (±20,9059) B 

Tabela 2.Valores médios e desvios-padrão para tensão (µƐ) para os diferentes 
grupos de tratamento. 

*Médias seguidas por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste de Student-Newman-Keuls (α=0,05) 
 
De acordo com os dados apresentados é possível verificar que houve diferença estatística significante entre os grupos 1 e 3 (p=0,018) e 
entre os grupos 2 e 3 (p=0,009). 

Variáveis 

Tensão Desajuste 

Tensão 1 0,98 

Desajuste 0,98 1 

Tabela 3. Coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis desajuste 
marginal e tensão. 

De acordo com a tabela 3, pode-se afirmar que existe correlação forte entre as variáveis em destaque (r=0,98).  

Grupo 1: Composto por dez modelos utilizando-se a técnica 
de moldagem com transferentes quadrados unidos com fio 
dental e resina acrílica ativada quimicamente de baixa 
contração Duralay (Polidental ,São Paulo, Brasil). 
Grupo 2: Composto por dez modelos obtidos por meio de 
técnica de moldagem com uso de transferentes quadrados 
unidos com fio dental e resina bis-acrílica autopolimerizável 
(Voco – Cuxhaven, Alemanha). 
Grupo 3: Composto por dez modelos obtidos por meio da 
técnica de moldagem que utiliza transferentes quadrados não 
unidos . 

Figura 6. Circuito montado para o strain-gauges 

Figura 5. Infra-estrutura metálica 

Figura 2. Esplintagem dos transferentes de moldagem 
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