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INTRODUÇÃO

Atualmente, a utilização da implantodontia na reabilitação de desdentados tem

melhorado a qualidade de vida de muitos pacientes. Os implantes proporcionam

retenção e estabilidade das próteses parciais ou totais, reabilitando de forma

conservadora, pequenos ou extensos espaços protéticos. Com isto, muitos desafios

surgiram aos profissionais da área, como a impossibilidade de conseguir um

assentamento de supraestruturas totalmente livre de tensões. Para obter melhores

resultados, é preciso distribuir corretamente a carga mastigatória dos implantes para o

osso suporte. A existência de uma boa adaptação entre o implante e o abutment e

deste com a infra-estrutura metálica é necessária para determinar o sucesso de uma

prótese implanto-suportada. Os procedimentos de moldagem, de confecção do

modelo, o padrão de cera da infra-estrutura, o processo de fabricação da infra-

estrutura e o material estético aplicado, podem estar associados aos fatores que geram

esta falha na adaptação da prótese sobre os abutments, gerando a distorção da

peça.

CONCLUSÕES

Com este estudo foi possível concluir que:

• O uso de haste metálica para união dos análogos gerou menor tensão ao redor dos

implantes;

• As técnicas de vazamento único ou em duas etapas não apresentaram grandes

diferenças na geração de tensões.

Figura 1: Escala de cores.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho iniciou com as moldagens do modelo pré-fabricado, composto de dois

implantes. Os transferentes foram unidos por fio dental, e este seccionado e unido

novamente, para reduzir a contração de polimerização da resina quimicamente

ativada. Em seguida foram adaptados aos implantes do modelo pré-fabricado, com o

auxilio de uma chave digital de hexágono. A moldagem foi realizada com silicone por

condensação, através de uma moldeira plástica perfurada. As moldagens foram

vazadas conforme o grupo a que pertenciam.

• Grupo I: vazado com gesso especial tipo IV em etapa única.

• Grupo II: vazado em duas etapas, com gesso especial tipo IV. Para isto, foi usado um

tubo de látex (foi colocado o gesso dento do tubo, após a presa do gesso externo).

• Grupo III: Análogos unidos por haste metálica e vazamento com gesso tipo III.

Os análogos receberam transferentes parafusados sobre eles, unidos com fio

dental e resina acrílica quimicamente ativada. Os modelos foram colocados em

recipientes plásticos para que a moldagem com Silicone ASB-10 pudesse ser realizada.

Após 24 horas, os modelos foram separados da moldagem. As moldagens foram

vazadas com resina fotoelástica flexível, depois dos implantes serem adaptados aos

análogos dos moldes. Foi esperado o tempo de polimerização da resina conforme a

indicação do fabricante (72 horas). Os modelos fotoelásticos foram então avaliados

quanto à presença de tensões, através de um polariscópio circular. A análise foi feita

após a colocação da estrutura metálica com barra de titânio de três milímetros de

diâmetro soldada a laser, que foi parafusada sobre os implantes, conferindo um

padronização das análises.

Avaliar três diferentes técnicas de obtenção de modelos de gesso empregados na

implantodontia atual, possibilitando determinar a que é capaz de gerar menor tensão

entre os implantes.

Tabela 01 – Ordem de franjas de acordo com a Escala de cores.

ORDEM DAS FRANJAS CORES DAS FRANJAS

N = 0 PRETA

N = 1 TRANSIÇÃO VIOLETA/AZUL

N = 2 TRANSIÇÃO 

VERMELHO/VERDE

N = 3 TRANSIÇÃO 

VERMELHO/VERDE

N = 4 TRANSIÇÃO 

VERMELHO/VERDE

Grupo I:

Figura 2: Imagem das tensões

presentes no grupo I, vazado com

gesso especial tipo IV, em etapa

única.

Pode-se observar a presença

de franjas de ordem n=0 na região

cervical dos implantes. Já entre

eles, no ápice, é possível observar a

presença de franjas de ordem n=1.

Grupo II:

Figura 3: Foto das tensões presentes no

grupo II, vazado com gesso especial tipo

IV, em duas etapas.

É possível observar a presença de

algumas franjas de coloração em transição

vermelho/verde (ordem n=2) em torno da

cervical do implante. Entre os dois implantes

e apical de cada um, também é possível

observar uma franja de ordem n = 2.

Grupo III:

Figura 4: Imagem das tensões

presentes no grupo III, vazado com

gesso pedra tipo III e com análogos

unidos por haste metálica.

Neste grupo é possível também

observar a presença de franjas entre os

implantes, de ordem n = 0. Na região

cervical a ordem das franjas observada

também é n = 0.

Houve uma ligeira superioridade do

grupo III, onde foi utilizada uma haste

metálica unindo os análogos antes do

vazamento do gesso. Esse procedimento

pode ter contribuído para a redução das

tensões ao redor dos implantes devido à

estabilidade rígida proporcionada,

minimizando as distorções geradas pela

expansão do gesso no molde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise fotoelástica de cada modelo usou como referência os resultados pré-

existentes e padronizados, conforme a tabela abaixo (em ordem da menor para a

maior tensão). Através das análises das franjas presentes nos modelos (entre os

implantes) é possível determinar as mais favoráveis técnicas de vazamento, com menor

tensão.

OBJETIVO


