
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” 

Câmpus de Araraquara 

Faculdade de Odontologia de Araraquara 

 

 

 

 

 

 

PRECISÃO DAS TÉCNICAS DE MOLDAGEM PARA 

IMPLANTES ANGULADOS EM MAXILA 

 

 

 

 

Juliano de Alencar Vasconcelos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araraquara 

2013 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” 

Câmpus de Araraquara 

Faculdade de Odontologia de Araraquara 

 

 

 

 

 

 

PRECISÃO DAS TÉCNICAS DE MOLDAGEM PARA 

IMPLANTES ANGULADOS EM MAXILA 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Reabilitação Oral – Área de Prótese da 

Faculdade de Odontologia de Araraquara, da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Doutor em Reabilitação Oral. 

 

Doutorando: Juliano de Alencar Vasconcelos 

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Mollo Junior 

 

Co-Orientador: Prof. Dr. Gelson Luiz Adabo 

 

 

 

Araraquara 

2013 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         Vasconcelos, Juliano de Alencar  

            Precisão das técnicas de moldagem para implantes angulados em 
maxila / Juliano de Alencar Vasconcelos .--  Araraquara: [s.n.],  2013.  

                93 f. ; 30 cm. 
 
                Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista,  

Faculdade de Odontologia 
                Orientador:  Prof. Dr. Francisco de Assis Mollo Junior 
                                                                                 

     1.  Implante  dentário   2. Técnica  de  moldagem  odontológica      
3. Materiais dentários   I. Título 

 
     Ficha   catalográfica  elaborada   pela  Bibliotecária Marley C. Chiusoli Montagnoli, CRB-8/5646  

   Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Odontologia de Araraquara / UNESP 



Juliano de Alencar Vasconcelos 
 
 

COMISSÃO J PRECISÃO DAS TÉCNICAS DE MOLDAGEM 

PARA IMPLANTES ANGULADOS EM MAXILA 

 
COMISSÃO JULGADORA 

 
TESE PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR 

 
 

Presidente e Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Mollo Júnior - Orientador, Professor 

Adjunto do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese da Faculdade de Odontologia 

de Araraquara – UNESP. 

 

2º Examinador: Prof. Dr. João Neudenir Arioli Filho - Professor Livre-Docente do 

Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara – UNESP. 

 

3º Examinador: Prof. Dr. Eduardo Bresciani - Professor Assistente do Departamento de 

Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos – UNESP. 

 

4º Examinador: Prof. Dr. Luiz Antônio Borelli Barros - Professor Assistente do 

Departamento de Diagnóstico e Cirurgia da Faculdade de Odontologia de Araraquara – 

UNESP. 

 

5º Examinador: Prof. Dr. Mauro Antônio de Arruda Nóbilo - Professor Titular do 

Departamento de Prótese e Periodontia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da 

Universidade de Campinas - UNICAMP. 

 

 

Araraquara, 25 de Janeiro de 2013. 



 

DADOS CURRICULARES 

 

Juliano de Alencar Vasconcelos 

 

Nascimento: 27 de Maio de 1975 

Naturalidade: Muzambinho – Minas Gerais 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Filiação: Alencar de Oliveira Vasconcelos e Maria Rosa Dias Vasconcelos 

Graduação: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 

FORP-USP, 2000. 

Especialização e Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial pela Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FORP-USP, 2002. 

Especialização em Implantodontia pela Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR, 2008. 

Mestrado em Clínica Odontológica pela Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR, 2008. 

Coordenador do Curso de Especialização em Implantodontia na Escola Santa Rosa/Faísa, 

Poços de Caldas (MG). 

Coordenador do Curso de Reabilitação Oral na Escola Santa Rosa/Faísa, Poços de Caldas 

(MG). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O único homem que está isento de erros, é aquele que não arrisca acertar.” 

(Albert Einstein) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus amores 

Ingrid, Maitê e Athos 

Dedico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEUS por estar presente em todos os momentos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A INGRID, 

 

 

 

Dedico a você essas linhas que escrevi aos poucos e com muito trabalho, 

Trabalho repleto de viagens e consequentes ausências, 

Trabalho que nos privou do aconchego do lar, da convivência... 

Mas mesmo assim, você sempre inabalável, continuava dizendo: vai... 

Hoje, você que já foi namorada, incentivadora e amiga, é a mãe mais incrível que conheci...e 

assim proporcionou o melhor de minha existência. 

Sabemos que sem você esta tese não seria possível... 

Obrigado por isso e acima de tudo por me fazer feliz. 

 

 

 

 

Seu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ao Prof. Francisco, 

 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Francisco pela confiança, oportunidade e incentivo, dispensados como 

orientador e amigo.  Além da presente participação nas etapas de desenvolvimento do curso 

de doutorado e no desenvolvimento experimental, transmitiu conhecimentos, criou 

oportunidades de expansão cultural e na prática didática, apoiando de todas as formas 

possíveis para que este objetivo pudesse ser concluído.  

Agradeço sinceramente pela hombridade, espírito de corpo e fraternidade e em especial pela 

amizade cultivada neste período. 

 

TFA 

Juliano 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ao Prof. Gelson, 

 

 

 

 

Poucos são os homens que conseguem expressar conhecimento, cultura, associados à 

humildade e simplicidade...Assim admiro sua retidão e seriedade na condução de seu 

trabalho em busca do saber assim como na lapidação de formadores de opinião. Sou grato 

por ter me recebido no programa de pós-graduação, e acima de tudo, ter acreditado que eu 

seria capaz. 

Grato pela participação ativa em todas as etapas do desenvolvimento deste trabalho, 

orientando, corrigindo, auxiliando, sem medir esforços. 

A amizade cultivada jamais será esquecida. 

 

Obrigado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Marta, 

 

 

Martinha, agradeço de maneira especial pelo carinho dispensado neste período de 

doutorado, nunca deixando de me apoiar a cada dia que estava em Araraquara. 

Amizades cultivadas com sinceridade são eternas, é assim que a considero. 

Sempre de bom humor, pronta para ajudar, sempre perguntando por mim e pelos meus.... 

Muito Obrigado, jamais esquecerei.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” na pessoa de seu Magnífico 

Reitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan; 

 

 

À Faculdade de Odontologia de Araraquara – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” na pessoa de sua Diretora Prof. Dra. Adréia Affonso Barretto Montandon;  

 

 

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Oral na pessoa do Prof. Dr. 

Carlos Eduardo Vergani; 

 

 

Aos professores das Disciplinas do Programa de Pós-Graduação em 

Reabilitação Oral, em especial aos professores Gelson, João Arioli, Cruz, Geraldo e Regina 

pela amizade e respeito compartilhados; 

 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pelo fomento do presente estudo 

na forma de auxílio financeiro pelo processo 2010/2706-2 e bolsa de doutorado pelo processo 

2011/07177-8; 

 

 



Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo fomento do 

presente estudo na forma de bolsa de doutorado pelo processo 142498/2011-4; 

 

 

Aos meus Pais, Alencar e Maria Rosa, pelo amor que me oferecem; 

 

 

As minhas irmãs, Carla e Camila, pelo carinho que me proporcionam; 

 

 

Ao Tio Gilson e Tia Odilma, por incentivarem e estarem sempre presentes de todas as formas; 

 

 

Aos funcionários do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese pela forma 

carinhosa que me recebiam a cada dia de trabalho; 

 

 

À amiga Sabrina, por compartilhar efetivamente da execução deste trabalho, pelos projetos 

elaborados em conjunto, pelas conquistas dos auxílios e pelo companheirismo e amizade;  

 

Ao Prof. Emérito e Cidadão Araraquarense Prof. Dr. Sérgio Russi, pela leveza que transmite o 

cursar pela vida, pelos conhecimentos, pelo incentivo no aprender e pelo exemplo de respeito, 

alegria, seriedade e bom humor; 

 

Ao Prof. Eduardo Bresciani, pela parceria e amizade; 



 

Ao Prof. Borelli pela dedicação no desenvolvimento da parte experimental, e pelo exemplo de 

amor e dedicação à profissão; 

 

Aos colegas de Pós-Graduação  Rodrigo, Antônio, Ana Lúcia, Amanda, André, Carlos 

Eduardo, Cristiane, Chaiene, Carolina, Diana, Eduardo, Fernanda, Filipe, Flávia, Larissa pela 

oportunidade da convivência, apoio e orientações; 

 

 

 

À todos que de uma maneira ou de outra contribuíram para este resultado, 

 

Meus Sinceros Agradecimentos 

 

Juliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

  

INTRODUÇÃO ........................................................................................ 30 

REVISÃO DA LITERATURA................................................................... 33 

PROPOSIÇÃO.......................................................................................... 45 

MATERIAL E MÉTODOS...................................................................... 46 

RESULTADOS......................................................................................... 63 

DISCUSSÃO............................................................................................. 64 

CONCLUSÕES........................................................................................ 69 

REFERÊNCIAS....................................................................................... 70 

APÊNDICE................................................................................................ 77 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

QUADRO 1 Materiais Utilizados. 46 

   

FIGURA 1 Modelo de maxila com alívio nas regiões retentivas, 
duplicado e réplica em cera para inclusão. 

47 

   

FIGURA 2 Esquema do modelo anatômico. Vista em perspectiva das 
inclinações dos implantes. 

47 

   

FIGURA 3 Modelo metálico, vista oclusal, implantes posicionados e 
fixados lateralmente com parafuso Allen. 

48 

   

FIGURA 4  Mini-pilares cônicos posicionados. 49 

   

FIGURA 5 Infra-estrutura metálica posicionada sobre os mini-pilares 
cônicos. Seta: entalhes no modelo metálico utilizado para 
padronização das amostras. 

49 

   

FIGURA 6 Obtenção da Prótese Total. 50 

   

FIGURA 7 Guia Multifuncional. 50 

   

FIGURA 8 Tipos de Moldeiras. 51 

   

FIGURA 9  Técnicas de Moldagem. 52 

   

FIGURA 10  Produção do bastão de resina acrílica. 53 

   

FIGURA 11  Método de união com resina pattern. 54 

 



   

FIGURA 12 Método de união bastão metálico, cianoacrilato e resina 
pattern. 

55 

   

FIGURA 13 Barra Transpalatina. 55 

   

FIGURA 14 Barra Transpalatina unida ao Guia Multifuncional. 56 

   

FIGURA 15 Moldagem com moldeira de estoque e Guia Multifuncional. 57 

   

FIGURA 16 Dispositivo de Zetalabor sobre matriz metálica (Esq.) e vista 
inferior (Dir.). 

58 

   

FIGURA 17 Moldeira adaptada sobre o modelo mestre e réplica do 
modelo mestre em gesso tipo IV. 

58 

   

FIGURA 18 Obtenção do Índex. 59 

   

QUADRO 2 Grupos amostrais. 60 

   

FIGURA 19 Método de aferição das fendas. 61 

   

FIGURA 20 Registro da Adaptação Cervical (100X). 62 

   

FIGURA 21 Lupa LEICA acoplada a câmera de vídeo (100X) / LEICA 

QWin. 

62 

   

GRÁFICO 1 Representação gráfica da análise dos fatores (Two-way 
ANOVA, Tukey HSD test / =0,05). 

64 



   

TABELA 1 Tests of between-subjects effects: VAR 12 - tipo de 
moldeira; VAR 13 - métodos de união; 1 - Sem união; 2 - 
Unido com pesina pattern; 3 - Unido com metal, cianoacrilato 
e resina pattern. 

64 

   

TABELA 2 Comparação múltipla entre as variáveis ( =0,05): VAR 13, 
métodos de união; 1, (SU) - Sem união; 2, (PAT) - Unido 
com pesina pattern; 3, (MET) - Unido com metal, 
cianoacrilato e resina pattern.

65 

   

TABELA 3 Comparação múltipla entre os grupos ( =0,05) / 1=G3 (MAP 
- SU), 2=G5 (MAP – PAT), 3=G7 (MAP – MET), 4=G4 
(MAM – SU), 5=G6 (MAM – PAT) e 6=G8 (MAM – MET). 

66 

   

TABELA 4 Teste Tukey HSD ( =0,05) / 1=G3 (MAP - SU), 2=G5 (MAP 
– PAT), 3=G7 (MAP – MET), 4=G4 (MAM – SU), 5=G6 
(MAM – PAT) e 6=G8 (MAM – MET). 

67 

   

GRÁFICO 2 Representação Gráfica, Teste t–IC 95% /Amostras 

independentes (G8-MAM e G11-GM). 
68 

   

TABELA 5 Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%:1=G8 – MAM 
- MET, 2=G11 - GM, 3=G12 – GM*. 

68 

   

TABELA 6 Teste Tukey HSD ( =0,05) / 1=G8 (MAM-MET), 2=G11 
(GM), 3=G12 (GM*). 

69 

   

TABELA 7 Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%: 1=G8 – 
MAM - MET, 2=G9 - Índex, 3=G10 – Índex Transpalatino. 

69 

   

TABELA 8 Teste Tukey HSD ( =0,05) / 1=G8 (MAM-MET), 2=G9 (I),
3=G10 (I*). 

70 

   

TABELA 9 Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%: 1=G7 – MAP - 
MET, 2=G8 – MAM - MET, 3=G9 - Índex, 4=G11 – Guia

70 



Multifuncional. 
   

TABELA 10 Teste Tukey HSD ( =0,05) / 1=G7 – MAP - MET, 2=G8 – 
MAM - MET, 3=G9 - Índex, 4=G11 – Guia Multifuncional. 

71 

   

TABELA 11 Registro das desadaptações. 84 

   

TABELA 12 Análise estatística ANOVA (One-way / =0,05) - 12 grupos. 88 

   

TABELA 13 Médias e distinção estatística significativa ( =0,05) - 12 
grupos. 

89 

   

TABELA 14 Análise estatística ANOVA (One-way / Tukey  HSD, 
=0,05) - 12 grupos. 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

  

% Porcentagem 

% Percentagem 

< Menor 

> Maior 

°C Graus Celsius 

μm Micrômetros 

~ Aproximadamente 

Co Cobalto 

Cr Cromo 

Fe Ferro 

Fig. Figura 

G Giga 

ISO International Organization for Satandarization 

Kgf Kilograma força 

M Mega 

m/m Massa/massa 

m2 Metros quadrados 

Máx Máximo 

mg Miligramas 

Mín Mínimo 

mm Milímetros 

Ni Niquel 

nm Nanômetros 

p Probabilidade 

Pa Pascal 

g Gramas 



MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

h Horas 

GPa Giga-Pascal 

MPa Mega-Pascal 

PMMA Poli-metil-metacrilato 

N Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vasconcelos, J.A. Precisão das Técnicas de moldagem para implantes angulados em maxila. 
[Tese de Doutorado]: Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP, 2013. 

RESUMO 

 

O assentamento passivo é um dos pré-requisitos mais importantes na reabilitação oral sobre 

implantes com carga imediata e na manutenção da osseointegração. Devido à importância da 

obtenção de passividade no sucesso de reabilitações protéticas sobre implantes, da não 

observância de consenso sobre as técnicas de moldagens e da ausência de trabalhos que 

avaliem a moldagem em reabilitações baseadas no conceito “All-on-4 - Standard”, o presente 

estudo analisou “in vitro” a precisão de diferentes técnicas de moldagem em reabilitações 

protéticas sobre implantes angulados instalados em um modelo anatômico metálico de maxila 

desdentada. Materiais e Métodos: Foram fatores de avaliação: tipo de moldeira (Metálica, 

Plástica e Guia Multifuncional); técnica de moldagem (Aberta e Fechada); métodos de união 

dos transferentes quadrados (sem união, unidos com bastões de resina Pattern pré-fabricados e 

com bastões metálicos unidos com cianoacrilato e resina Pattern); índex e índex transpalatino. 

Após a obtenção dos moldes (ExpressTM XT - 3M/ESPE), os modelos foram produzidos com 

gesso tipo IV (Fuji-Rock EP – GC America Inc. USA) sob espatulação mecânica a vácuo. 

Uma estrutura metálica confeccionada sobre o modelo mestre com assentamento passivo foi 

parafusada nos modelos obtidos. Foi utilizada uma lupa LEICA (100X) acoplada a uma 

câmera de vídeo colorida para captura das fendas formadas entre a infraestrutura e os 

análogos. Um programa (Leica QWin) foi utilizado para mensuração das fendas. Os corpos de 

prova foram produzidos por um pesquisador calibrado 01 e a leitura randomizada foi realizada 

por um pesquisador calibrado 02 (Cego). Resultados e Conclusões: O índex e índex 

transpalatino apresentaram as menores desadaptações. A técnica de moldeira aberta com 

transferentes quadrados unidos com metal, cianoacrilato e resina acrílica apresenta resultados 

iguais independente do tipo de moldeira utilizada. Houve correlação direta entre o método de 

união de transferentes quadrados e o tipo de moldeira. A variação da técnica de união de 

transferentes quadrados apresentada neste estudo produziu modelos precisos, com desajustes 

médios variando entre 27,37 e 42,10 m. O Guia Multifuncional, utilizado como moldeira, 

produziu modelos precisos com desajustes médios variando entre 38,95 e 42,10 m. 

Palavras-chaves: Implante dentário, Técnica de moldagem odontológica, Materiais Dentários



 
 
Vasconcelos, J.A. Accuracy of impression techniques for angled implants in the 
maxilla. [Doctoral Thesis]: Araraquara: Faculty of Dentistry, UNESP, 2013. 

 

ABSTRACT 

 

The passivity of prosthetic components is one of the most important prerequisites in oral 

implant rehabilitation for maintenance of osseointegration. Due to the importance of 

obtaining passivity in the success of prosthetic rehabilitation on implants, non-

observance of consensus on the techniques of molding and the absence of studies 

assessing the molding rehabilitations based on the concept "All-on-4 - Standard". This 

study analyzed "in vitro" the accuracy of different molding techniques in prosthetic 

rehabilitation on angled implants installed in an anatomical model of metallic 

edentulous maxilla. Materials and Methods: Evaluation factors were: type of tray 

(Metal, Plastic and Multifunctional Guide); molding technique (Open and Closed); 

joining methods of transferees squares (Non-union, united with canes Pattern 

prefabricated resin and metal sticks together with cyanoacrylate resin and Pattern 

resin) index and index transpalatal. After obtaining the molds (ExpressTM XT - 

3M/ESPE), the models were produced with type IV gypsum (Fuji-Rock EP - GC 

America Inc. USA) mechanical mixing under vacuum. A metal structure fabricated on 

the master settlement liability was screwed with models obtained. We used a 

magnifying glass LEICA (100X) coupled to a color video camera to capture the cracks 

formed between the infrastructure and the like. A program (Leica QWin) was used to 

measure the cracks. The specimens were produced by a researcher calibrated 01 and 

randomly reading was conducted by a researcher calibrated 02 (Blind).  Results and 

Conclusions: The index and the index showed minor transpalatal desadaptações. The 

technique of open tray with transferees squares together with metal, acrylic resin and 

cyanoacrylate provides equal results regardless of the type of mold used. There is a 

direct correlation between the method of union square transferees and type of tray. A 

variation of the technique proposed union of transferees square produces accurate 

models with misfits average ranging between 27.37 and 42.10 m. The Guide 

Multifunctional used as mold produces accurate models with misfits average ranging 

between 38.95 and 42.10 m. 

Keywords: Dental Implant, Dental Impression Technique, Dental Materials.



 

INTRODUÇÃO 

A precisão de adaptação entre componentes protéticos em implantodontia pode 

ser influenciada por muitos fatores, destacando-se as etapas clínicas e laboratoriais envolvidas 

durante a execução do tratamento. A realização da moldagem e produção do modelo de 

trabalho estão sujeitos a variáveis que podem alterar ou comprometer a biomecânica 

decorrentes de uma deficiente adaptação entre implantes e componentes protéticos. Estudos 

recentes vêm sendo desenvolvidos no intuito de produzir modelos de trabalho mais precisos e 

confiáveis na reabilitação de próteses implantossuportadas.  

Implantes angulados podem ser utilizados, alternativamente, em maxilas 

atróficas para diminuir a extensão horizontal de cantilevers ou evitando cirurgias de enxertia 

do seio maxilar, trazendo como vantagens adicionais uma melhor distribuição de implantes 

em casos desfavoráveis. (Aparício, et al.3, 2001) 

Alguns trabalhos na literatura comprovaram a eficiência da biomecânica da 

reabilitação total suportada por quatro implantes, conforme descrito por Maló et al.38 (2003) e 

denominado“All-on-4 - Concept”, com carga imediata para próteses fixas em acrílico na 

maxila. Estes estudos evidenciaram que não há diferenças significativas na distribuição de 

forças quando são utilizados 4 ou 5 implantes, e que a inclinação dos implantes posteriores 

melhora a distribuição das forças independentemente do número de implantes utilizados. 

Essas informações consolidam os conceitos biomecânicos utilizados no sistema All-on-4 

(Maló et al.38, 2005; Maló et al.39, 2006; Khatami e Smith36, 2008) 

No entanto, alguns autores sugerem que implantes angulados podem interferir 

negativamente na obtenção de modelos precisos. (Assunção et al.6, 2004, Conrad et al.15, 

2007, Assunção et al.7, 2010) 

  Diferentemente das próteses em dentes naturais, as sobre implantes, devido à 

ausência de ligamento periodontal, irão transmitir diretamente aos tecidos periimplantares, 

tanto a tensão intrínseca da prótese quanto a fisiológica fazendo com que o sucesso da 



osseointegração dependa da maneira como os estresses mecânicos são transferidos dos 

implantes ao tecido ósseo. É fundamental que tanto o osso como os implantes não sejam 

submetidos a forças além daquelas que estão aptos a receber. Sendo o titânio mais rígido e 

resistente que o osso, é mais provável que uma possível falha ocorra no osso ou na união do 

osso com o titânio. Desta forma, o assentamento passivo de uma prótese implantossuportada é 

fundamental no equilíbrio de uma reabilitação oral realizada com múltiplos implantes.  

Na ausência de passividade é possível a ocorrência de complicações mecânicas 

como a fratura de pilares intermediários, ruptura do parafuso de fixação do pilar ou fratura da 

estrutura metálica. Relatam-se ainda complicações biológicas incluindo reações adversas dos 

tecidos circundantes, dor, reabsorção óssea periimplantar e até plena falência da 

osseointegração. (Adell, et al.1, 1981; Naert, et al.47, 1992; Bauman, et al.8, 1992; Zarb & 

Schmitt65, 1995; May, et al.41, 1997; Riedy, et al.54, 1997). 

Quanto à técnica de transferência, Humphries et al.31 (1990) concluíram que a 

técnica com transferentes cônicos é melhor do que a técnica com transferentes quadrados 

unidos ou não com resina acrílica autopolimerizável. Em contrapartida, Fenton, et al.25, 

(1991); Rodney, et al.55, (1991), Phillips, et al.51, (1994), Del’Acqua et al.15, (2008), Jô et 

al.32, (2010) concluíram que a técnica com transferentes quadrados é melhor do que a com 

transferentes cônicos e Carr, Sokol13, (1991); Carr12, (1992); Goiato et al.27,(1998); Herbst et 

al.30, (2000); Pinto et al.52, (2001); Goiato et al.27, (2002) concluíram que são iguais. 

  Quanto ao método de união dos transferentes, Ivanhoe et al.33 (1991) 

descreveram uma técnica com os transferentes quadrados unidos com resina composta 

fotopolimerizável. Fenton et al.25, (1991); Assif et al.4,(1996); Vigolo et al.60, (2003); 

Assunção et al.6,(2004); Naconecy et al.46,(2004); Del’Acqua et al.15, (2008); Papaspyridakos 

et al.49, (2011); Al Quran et al.53, (2012), preconizaram a união dos transferentes quadrados 

com resina acrílica para realização das moldagens de transferência, obtendo-se desta forma os 

melhores resultados. No entanto, os estudos de Humphries et al.31, (1990); Spector et 

al.59,(1990); Burawi et al.9,(1997); Goiato et al.28, (1998); Herbst et al.30, (2000); Pinto et 

al.52,(2001); Goiato et al.27,(2002); Mostafa et al.45, (2010), demonstraram que a união dos 

transferentes é desnecessária. 

Del’Acqua et al.18, (2010) apresentaram uma modificação no transferente 

quadrado, com o acréscimo de resina acrílica no sentido horizontal. Del’Acqua et al.17, (2010) 

apresentam uma técnica de união que utiliza fragmentos metálicos unidos aos transferentes 



quadrados com resina duralay e comentam que esta técnica é superior a técnica dos 

transferentes unidos apenas com resina duralay. 

  Quanto ao tipo de moldeira utilizada, Del’Acqua et al.19, (2012) garantem que 

moldeiras metálicas apresentam melhores resultados que moldeiras plásticas. 

  Dessa forma, devido a importância da obtenção de passividade no sucesso de 

reabilitações protéticas sobre implantes, da possibilidade de implantes angulados interferir na 

obtenção de modelos precisos, da não observância de consenso sobre as técnicas de 

moldagens e da ausência de trabalhos que avaliem a moldagem em reabilitações baseados no 

conceito “All-on-4 - Standard” em maxila, o presente estudo analisou“in vitro” a precisão de 

diferentes técnicas de moldagem em reabilitações protéticas sobre implantes angulados 

instalados em um modelo anatômico metálico de maxila desdentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISÃO DA LITERATURA 

A precisão de adaptação entre componentes em implantodontia pode ser 

influenciada por muitos fatores, destacando-se as etapas clínicas e laboratoriais envolvidas 

durante a execução do tratamento. A realização da moldagem e produção do modelo de 

trabalho estão sujeitos a variáveis que podem alterar o propósito da reabilitação, que é a 

adaptação. Estudos recentes vêm sendo desenvolvidos no intuito de produzir modelos de 

trabalho mais precisos e confiáveis na reabilitação de próteses implantossuportadas. (Cabral., 

L. M.11, 2007; Wöstmann, B., Rehmann, P., Balkenhol, M.64, 2008; Assunção, W.G.5, 2008). 

Aparício et al.3 (2001) descreve que a utilização de implantes inclinados na 

maxila, rente à parede anterior do seio maxilar, permite evitar cirurgias de enxertia do seio 

maxilar, trazendo como vantagens adicionais uma melhor distribuição de implantes em casos 

desfavoráveis, aumenta a extensão e resistência da prótese acrílica permitindo menores 

extensões em cantiléver.  

Alguns trabalhos na literatura comprovaram a eficiência da biomecânica da 

reabilitação total suportada por quatro implantes. Maló et al.38 (2003) propuseram um 

protocolo para a reabilitação da mandíbula edêntula chamado conceito “All-on-4”, com carga 

imediata utilizando próteses totais em acrílico. Malo et al.39 (2005) estudaram um protocolo 

para carga imediata sobre 4 implantes (All-on-4, Nobel Biocare AB, Goteborg, Sweden) para 

próteses fixas na maxila. Malo et al.39 (2006) investigaram a influência de um novo desenho 

de implante (Nobelspeedy) na reabilitação de maxilas edêntulas segundo o sistema All-on-4. 

Khatami, Smith33 (2008) relataram um caso clínico no qual utilizaram a metodologia All-on-4 

introduzindo uma estrutura metálica de reforço torneada por sistema CNC. Nestes trabalhos, 

evidenciou-se que não há diferenças significativas na distribuição de forças quando são 

utilizados 4 ou 5 implantes, e que a inclinação dos implantes posteriores melhora a 

distribuição das forças independentemente do número de implantes utilizados. Essas 

informações consolidam os conceitos biomecânicos utilizados no sistema All-on-4. 

  Diferentemente das próteses em dentes naturais, as sobre implantes, devido à 

ausência de ligamento periodontal, irão transmitir diretamente aos tecidos periimplantares, 

tanto a tensão intrínseca da prótese quanto à fisiológica fazendo com que o sucesso da 

osseointegração dependa da maneira como os estresses mecânicos são transferidos dos 



implantes ao osso. Sendo o titânio mais rígido e resistente que o osso, é mais provável que 

uma possível falha ocorra no osso ou na união do osso com o titânio (Skalak, R.,58 1983). 

Desta forma, o assentamento passivo de uma prótese implantossuportada é fundamental no 

equilíbrio de uma reabilitação oral. (Millington, N. D., Leung, T.42, 1995).  

  Na ausência de passividade é possível a ocorrência de complicações mecânicas 

como a fratura de pilares intermediários, ruptura do parafuso de fixação do pilar ou fratura da 

estrutura metálica (Zarb, Schmitt65, 1995; Naert, et al.44, 1992). Relatam-se ainda 

complicações biológicas incluindo reação adversa dos tecidos circundantes, dor, reabsorção 

óssea periimplantar e até plena falência da osseointegração.(Adell, et al.1, 1981; Bauman, et 

al.8, 1992; May, et al.41, 1997; Riedy, et al.54, 1997). 

Mojon et al.43 (1990) analisaram a contração de polimerização de resinas 

acrílicas. As alterações de volume iniciais, compreendidas entre 2 min e 17 min após o início 

da mistura, foram aferidas por um dilatômetro e alterações lineares tardias, compreendidas 

entre 17 min e 24 horas ou mais, foram registradas com um transdutor indutivo. Observou-se 

que 80% das alterações apareceram antes de 17 minutos à temperatura ambiente; 95 % antes 

de 3 horas para a resina Duralay e de 2 horas para a resina Palavit G. A contração foi 

significativamente aumentada quando a proporção de pó na mistura foi diminuída. Os autores 

recomendam que deve ser realizado uma reunião da resina, após ser seccionada, quando quase 

toda a contração de polimerização tiver ocorrida.  

Humphries et al.31 (1990) concluíram que a técnica com transferentes cônicos é 

melhor do que a técnica com transferentes quadrados unidos ou não com resina Duralay. Em 

contrapartida, Fenton, et al.25, (1991); Rodney, et al.55, (1991) e Phillips, et al.51, (1994), 

Del’Acqua et al.15, (2008); Jo et al.35, (2010) concluíram que a técnica com transferentes 

quadrados é melhor do que a com transferentes cônicos e Carr, Sokol12, (1991); Carr11, 

(1992); Goiato et al.28, (1998); Herbst et al.30, (2000); Pinto et al.52, (2001); Goiato et al.27, 

(2002) concluíram que são iguais. 

  Quanto ao método de união dos transferentes, Ivanhoe et al.33 (1991) 

descreveram uma técnica com os transferentes quadrados unidos com resina composta 

fotopolimerizável. Fenton et al.25, (1991); Assif et al.4, (1996); Vigolo et al.60, (2003); 

Assunção et al.6,(2004); Naconecy et al.46,(2004); Del’Acqua et al.15, (2008); Papaspyridakos 

et al.50, (2011); Al Quran et al.53, (2012), preconizaram a união dos transferentes quadrados 

com resina acrílica para realização das moldagens de transferência, obtendo-se desta forma os 



melhores resultados. No entanto, os estudos de Humphries et al.31, (1990); Spector et al.59, 

(1990); Burawi et al.9,(1997); Goiato et al.28, (1998); Herbst et al.30, (2000); Pinto et 

al.52,(2001); Goiato et al.27,(2002); Mostafa et al.44, (2010), demonstraram que a união dos 

transferentes é desnecessária. 

Del’Acqua et al.18 (2010) apresentaram uma modificação no transferente 

quadrado, com o acréscimo de resina acrílica no sentido horizontal. Lee et al.37, (2011) 

utilizaram gesso e silicone para registro de mordida como material de união de transferentes. 

Del’Acqua et al.17, (2010) apresentam uma técnica de união que utiliza fragmentos metálicos 

unidos aos transferentes quadrados com resina duralay e comentam que esta técnica é superior 

a técnica dos transferentes unidos apenas com resina duralay. 

Maló et al.38 (2003) propuseram um protocolo para a reabilitação simples da 

mandíbula edêntula em até 2 horas pelo chamado conceito “All-on-4”. Foram instalados 176 

implantes em 44 pacientes com carga imediata utilizando próteses em acrílico. Além dos 

implantes carregados, 24 dos 44 pacientes tiveram 62 implantes “reserva” instalados, não 

incorporados nas próteses imediatas, mas sim nas próteses definitivas. Dos implantes 

instalados 45 foram colocados em alvéolos de extração frescos. Cinco implantes carregados 

foram perdidos em cinco pacientes antes de 6 meses, com uma taxa de sobrevivência de 

96,7% de sucesso. Não houve insucesso em próteses e a perda óssea marginal foi pequena. 

Assunção et al.6 (2004) avaliaram a precisão de três técnicas de moldagem em 

implantes angulados associados a diferentes materiais. Uma matriz metálica com quarto 

implantes com 90°, 80°, 75° e 65° graus em relação ao horizonte. Foram empregadas três 

técnicas de moldagem: T1 – Moldeira fechada com transferentes cônicos; T2 – Moldeira 

aberta com transferentes quadrados sem união; e T3 – Moldeira aberta com transferentes 

quadrados unidos com resina autopolimerizável; quarto diferentes materiais de moldagens: 

Polissulfeto, Poliéter, Silicone de Adição e Silicone de Condensação. Foi utilizado um 

projetor de perfil, com precisão de 0,017°, para análise das angulações dos implantes. 

Observou-se que o poliéter e a silicona de adição apresentaram melhor desempenho, e a 

técnica mais precisa foi a da moldeira aberta com os transferentes ferulizados com resina 

acrílica. Em relação a inclinação dos implantes, concluíram que quanto mais perpendicular for 

a angulação do análogo do implante em relação à superfície horizontal, mais preciso será o 

modelo. 

Conrad et al.15 (2007) realizaram um estudo com o objetivo de determinar se 



existe relação na precisão de moldagens de prótese implantossuportada variando a técnica de 

moldagem, a angulação dos implantes e o número de implantes instalados. Um modelo de 

gesso foi produzido para cada um dos 6 grupos experimentais e um grupo controle. Todos os 

modelos tinham 3 implantes dispostos em um padrão triangular. Nos grupos experimentais, o 

implante central era perpendicular (90°) em relação ao plano horizontal e os implantes 

externos tinham 5°, 10° ou 15° de convergência em relação ao implante central. O grupo 

controle tinha os 3 implantes paralelos entre si e perpendiculares (90°) em relação ao plano 

horizontal. (3i Implantinnovations, Palm Beach Gardens, Fla). Cinco moldeiras abertas e 

cinco fechadas foram utilizadas nas moldagens (Imprint II Gratant – 3M ESPE). Os modelos 

foram obtidos com gesso pedra tipo IV (GC – Fuji-Rock EP, Europe N.V., Leuven, Belgium) 

sob espatulação mecânica à vácuo (Whip Mix Combination Unit, Whip Mix Corp., Louisville, 

Ky). Uma caneta de medição com ponta fina (FaroArmSilver; Faro Technologies, Lake Mary, 

Fla) foi utilizada para registrar múltiplos eixos (XYZ) de coordenadas sobre a superfície 

superior do hexagono do implante e na base do modelo. Um software foi utilizado para 

alinhar os conjuntos de dados e os cálculos vetoriais determinou a diferença em graus entre os 

ângulos do implante em relação à base no grupo controle e nos grupos experimentais (Excel, 

Microsofti Office 2003). Após análise estatística (ANOVA - p<0. 05 / Post-hoc), não foi 

observado diferenças significantes entre as técnicas de moldagem para moldeiras abertas e 

fechadas. A angulação e o número dos implantes apresentaram diferenças significativas. A 

interação combinada entre a técnica de moldagem, a angulação dos implantes e o número de 

implantes não tiveram efeito sobre a precisão da moldagem em comparação com o grupo 

controle.  

  Del’Acqua et al.15 (2008) avaliaram a precisão de uma técnica de registro 

(Index) e de três técnicas de moldagem (Transferentes Cônicos, Quadrados e Quadrados 

unidos) associadas a três técnicas de vazamento (Convencional, com tubos de Látex e com 

análogos unidos com Duralay) para próteses implantossuportadas. Foi construído um modelo 

mestre de latão simulando um arco inferior desdentado onde foram fixados provisoriamente 

quatro análogos de pilares Micro-Unit perpendicularmente à superfície e paralelos entre si, 

sendo denominados análogos A, B, C e D. Uma estrutura metálica foi confeccionada e 

parafusada a quatro novos análogos. Foram confeccionadas (com 2 mm de alívio) uma 

moldeira individual de alumínio para a técnica com os transferentes quadrados unidos e outra 

para as técnicas com os transferentes cônicos e quadrados. O material de moldagem utilizado 

foi um poliéter (Impregum Soft Média Viscosidade - 3M ESPE) e o gesso empregado foi um 



gesso tipo IV (Vel-Mix, Kerr), espatulado a vácuo. Foi obtido um total de cinquenta modelos, 

sendo cinco por técnica. A estrutura metálica foi parafusada com um torque de 10 N.cm em 

todos os modelos no análogo A, enquanto as medições das fendas formadas foram feitas nos 

análogos C e D. Este processo foi repetido no análogo D, anotando-se as medidas dos 

análogos A e B. Estas medições foram feitas por um programa (LeicaQWin) que recebia as 

imagens de uma câmara de vídeo acoplada a uma lupa Leica (aumento de 100X). As fendas 

obtidas foram: modelo Mestre = 31,63 m; Index = 27,07 m; Cônico / Convencional = 

116,97 m; Cônico / Látex = 65,69 m; Cônico / Duralay = 141,12 m; Quadrado / 

Convencional = 57,84 m; Quadrado / Látex = 38,03 m; Quadrado / Duralay = 74,19 m; 

Quadrado unido / Convencional = 73,17 m; Quadrado unido / Látex = 82,47 m; Quadrado 

unido / Duralay = 104,67 m. Pode-se concluir que em relação às técnicas estudadas: 1- A 

melhor técnica de moldagem foi a com transferentes quadrados; 2- A melhor técnica de 

vazamento, realizando-se a moldagem com transferentes cônicos ou quadrados, foi a técnica 

que utilizou tubos de látex; 3- A forma de vazamento não influenciou a precisão dos modelos 

de gesso para a técnica com os transferentes quadrados unidos; 4- As técnicas do Index ou 

Quadrado / Látex transferem precisamente o posicionamento dos implantes, sendo 

estatisticamente semelhantes ao modelo Mestre. 

  Gennari Filho et al.26 (2009) compararam diferentes técnicas de esplintagem 

na moldagem de transferência de implantes com diferentes angulações. Réplicas de uma 

matriz metálica (n=24) contendo dois implantes 3,75 X 10 mm (Conexão, Conexão Sistema 

de Prótese Ltda, São Paulo, Brasil) em 90° e 65° em relação à superfície horizontal foram 

submetidas a quatro técnicas de moldagem de transferência: T1 - transferentes quadrados sem 

união; T2 - transferentes quadrados unidos com fio dental e resina acrílica autopolimerizável 

(Duralay, Reliance Dental Mfg. Co., Worth, IL); T3 - transferentes quadrados unidos com fio 

dental e resina acrílica autopolimerizável, seccionada e unidos novamente; T4 - transferentes 

quadrados unidos com barras de resina acrílica pré-fabricadas. As moldagens foram realizadas 

com poliéter (Impregum F, 3M-ESPE) e as réplicas de gesso tipo IV (Herostone, Vigodent, 

Rio de Janeiro, Brasil) analisadas individualmente, através de captura de imagens e análise 

gráfica em software. As imagens foram comparadas com a matriz (controle) e as diferenças 

de angulações das imagens foram calculadas. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e ao teste Tukey para comparações (p< 0.05). Todos os grupos apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas nos implantes angulados quando comparados com o 

grupo controle (p<0.05). O grupo T1 apresentou a maior discrepância, seguido por T2, T3 e 



T4, que mostrou a menor alteração angular em relação ao controle. Houve diferenças 

estatisticamente significativas entre implantes inclinados e retos em todos os grupos, exceto 

no grupo T4. 

Assunção et al.7 (2010) realizaram um estudo comparativo entre dois métodos 

de união de transferentes quadrados na moldagem em próteses implantossuportadas. Uma 

matriz metálica com 4 implantes 3,75 x 10 mm (Conexão, Conexão Sistema de Prótese Ltda, 

São Paulo, Brasil) foi utilizada como controle. Os implantes foram posicionados a 90°, 80°, 

75° e 65° em relação à superfície horizontal da matriz. Os transferentes foram unidos com 

resina acrílica (Duralay, Reliance Dental Mfg. Co., Worth, IL) no grupo 1 (n= 10) e com 

silicone de condensação (Zetalabor, Zhermack, Italy) no grupo 2 (n= 10). As moldagens 

foram realizadas com poliéter (Impregum F, 3M-ESPE) e as réplicas de gesso tipo IV 

(Herostone, Vigodent, Rio de Janeiro, Brasil) analisadas individualmente, através de captura 

de imagens e análise gráfica em software. Os dados foram analisados estatisticamente e 

observou-se que houve diferença significativa entre os grupos, implante/inclinação dos 

análogos, e a interação entre eles (p<0,05). O grupo 1 não apresentou diferença significativa a 

partir do controle (p<0,05), nem do grupo 2 (p<0,05), independentemente da inclinação 

implante / análogo. Considerando implante / inclinação dos análogos, as duas técnicas não 

diferiram do grupo controle (p<0,05), exceto para 75° de inclinação do implante / análogo 

(p<0,05). Os resultados sugerem que o silicone de condensação não deve ser utilizado como 

material alternativo de união rígida na moldagem de transferência de próteses sobre implantes. 

Além disso, a inclinação do implante pode afetar a precisão da moldagem.  

Del’Acqua et al.17 (2010) compararam in vitro a precisão dimensional de uma 

técnica de registro (Index) de gesso produzido por duas técnicas de moldagem (Transferentes 

quadrados e Transferentes quadrados modificados) para próteses implantossuportadas. Um 

modelo mestre metálico foi obtido, no qual foram instalados quatro análogos paralelos de 

mini-pilar cônico (Conexão Sistema de Próteses, São Paulo, Brasil) sobre os quais foi 

encerado e fundido uma estrutura metálica passiva. O material de moldagem utilizado foi o 

Vinil polisiloxano (Express – 3M ESPE) e uma moldeira metálica perfurada. Três grupos 

foram analisados (n = 5): índex (I), quadrado (S), e quadrado modificado (MS). A estrutura 

metálica foi parafusada com um torque de 10 N.cm em todos os corpos de prova no análogo 

A, enquanto as medições das fendas formadas foram feitas nos análogos C e D. Este processo 

foi repetido no análogo D, anotando-se as medidas dos análogos A e B. Foram realizadas 60 

leituras utilizando um software que recebia as imagens de uma câmera de vídeo (JVC, 0.5-



inch charge-coupleddistributor, model TK-C1380 acoplada a um microscópio (Leica 

Microsystems) com ampliação de 100X. Os resultados foram analisados estatisticamente 

(Análise de variância, Holm-Sidak, p<0,05). A média das fendas encontradas foram: controle 

= 31,63 μm; grupo I = 45,25 μm, grupo S = 96,14 μm; grupo MS = 51,20 μm. Nenhuma 

diferença significativa foi detectada entre o índex e o quadrado modificado (P = 0,05).  

Del’Acqua et al.16 (2010) analisaram in vitro a precisão dimensional de duas 

técnicas de moldagem (Transferentes quadrados e Transferentes quadrados jateados e 

revestidos com adesivo), utilizando polisiloxano de vinil (Express – 3M ESPE) e poliéter 

(Impregum Soft – 3M-ESPE). Um modelo mestre metálico foi obtido, no qual foram 

instalados quatro análogos paralelos de mini-pilar cônico (Conexão Sistema de Próteses, São 

Paulo, Brasil) sobre os quais foi encerado e fundido uma estrutura metálica passiva. Uma 

moldeira individual de alumínio (com 2mm de alívio) foi encerada e fundida para realização 

das moldagens. Quatro grupos (n = 5) foram avaliados: quadrado + Impregum (SI), quadrado 

+ Express (SE), quadrado + adesivo + Impregum (ASI) e quadrado + adesivo + Express 

(ASE). A estrutura metálica foi parafusada com um torque de 10 N.cm em todos os corpos de 

prova no análogo A, enquanto as medições das fendas formadas foram feitas nos análogos C e 

D. Este processo foi repetido no análogo D, anotando-se as medidas dos análogos A e B. Um 

microscópio de luz foi utilizado para avaliar a adequação da estrutura metálica aos análogos, 

aferindo o tamanho das fendas existentes. Os resultados foram analisados estatisticamente e 

os valores médios das fendas encontradas foram: controle, 31,63 μm (DP 2,16); SI, 38,03 μm 

(DP 9,29); ASI, 46,80 μm (DP 8,47); SE, 151,21 μm (DP 22,79) e ASE, 136,59 μm (DP 

29,80). Nenhuma diferença significativa foi detectada entre SI, ASI e controle. Não foi 

observada diferença significativa entre as técnicas de SE e ASE. Assim, dentro das limitações 

deste estudo, pode-se concluir que a moldagem com Impregum Soft apresentou melhores 

resultados e a técnica de moldagem não influenciou na precisão. 

Hariharan et al.29 (2010) compararam a precisão de modelos obtidos a partir da 

técnica da moldeira aberta com transferentes esplintados e não-esplintados através da 

moldagem de um modelo mestre acrílico com quatro réplicas de  implantes (Nobel 

ReplaceSelect) instalados na região anterior de uma mandíbula desdentada. As moldagens 

foram realizadas com poliéter (Impregum Penta, 3M ESPE). Foram obtidos quatro diferentes 

grupos: G1 – Moldeira aberta com transferentes quadrados sem união; G2 – Moldeira aberta 

com transferentes quadrados unidos com resina acrílica (PatternResin, GC AmericaInc), 

aguardados 4 minutos, seccionada e realizado a reunião; G3 – Material para registro de 



mordida (ImprintBite, 3M ESPE); G4 – Material para registro de mordida (Ramitec, 3M 

ESPE). Foram realizadas quatro moldagens para cada grupo e os modelos foram obtidos com 

gesso tipo IV (Ultrarock, Kalabhai). Diferenças lineares das distâncias interimplantesnos 

eixos  x, y, e z e as diferenças de angulações interimplantes no eixo z foram aferidos através 

de uma ponta de medição de coordenadas(Spectra Series 5.6.4, Accurate). As 

distânciasinterimplantes apresentaram variações significativas em todos os grupos (p = 0,043). 

Embora todos os modelos obtidos fossem estatisticamente diferentes do controle, a técnica de 

moldeiraaberta com transferentes quadrados unidos com material de registro de mordida 

foram os mais precisos (G3), seguidos dos unidos com resina acrílica (G2). 

Mostafa et al.45 (2010) avaliaram a precisão de três técnicas de moldagem de 

transferência em um modelo mestre mandibular, produzido em poliuretano, com quatro 

implantes instalados na área interforaminal. Foram obtidos seis grupos amostrais: G1 – 

Moldeira fechada com polivinilsiloxano (Imprint II GarantMonophase, 3M ESPE); G2 – 

Moldeira fechada com poliéter (Impregum F, 3M ESPE); G3 – Moldeira aberta com 

transferentes sem união com polivinilsiloxano; G4 – Moldeira aberta com tansferentes sem 

união com poliéter; G5 – Moldeira aberta com transferentes unidos com resina acrílica e 

moldado com polivinilsiloxano e G6 - Moldeira aberta com transferentes unidos com resina 

acrílica e moldado com poliéter. Foram produzidos 10 corpos de prova para cada grupo 

amostral em gesso tipo IV. Um microscópio (Carl Zeiss – precisao de +/- 0.002 mm), foi 

utilizado para aferir as distâncias lineares entre os implantes. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as técnicas de moldeira aberta esplitadas e não esplintadas 

(p> 0,05), assim como não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois 

materiais de moldagem utilizados. Observou-se que a técnica de moldeira fechada com vinil 

siloxano foi superior a moldeira fechada com poliéter e à moldeira aberta com transferentes 

sem união com poliéter (P <.05).  

Del’Acqua et al.16 (2010) compararam in vitro a precisão dimensional de duas 

técnicas de moldagem para próteses implantossuportadas: Transferentes unidos com Duralay 

(D) e Transferentes unidos com fragmentos metálicos e duralay (M). Um modelo mestre 

metálico foi obtido, no qual foram instalados quatro análogos paralelos de mini-pilar cônico 

(Conexão Sistema de Próteses – Brasil) sobre os quais foi encerado e fundido uma estrutura 

metálica passiva. O material de moldagem utilizado foi o Vinil polisiloxano (Express – 3M 

ESPE) e uma moldeira metálica perfurada. Dois grupos (D e M) foram testados (n = 5). A 

estrutura metálica foi parafusada com um torque de 10 N.cm em todos os corpos de prova no 



análogo A, enquanto as medições das fendas formadas foram feitas nos análogos C e D. Este 

processo foi repetido no análogo D, anotando-se as medidas dos análogos A e B. Foram 

realizadas 60 leituras utilizando um software que recebia as imagens de uma câmera de 

video(JVC, 0.5-inch charge-coupleddistributor, model TK-C1380 acoplada a um microscópio 

(Leica Microsystems) com ampliação de 100X. Os resultados foram analisados 

estatísticamente (Teste t). Os valores médios das fendas encontradas entre os análogos e a 

estrutura metálica foram: controle = 32μmμm (DP 2), grupo D = 165 μm (SD 60), e do grupo 

M = 69 μm (SD 36). Houve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos D e 

M (P  0,001). Desta forma e em virtude das limitações deste estudo, pode-se sugerir que o 

métodos mais preciso de moldagem foi observado no grupo que apresenta  transferentes 

quadrados unidos com metal e resina duralay. 

Jo et al.35 (2010) realizaram um estudo in vitro que comparou duas técnicas de 

moldagens (Moldeira Aberto e Moldeira Fechada), com transferentes longos de 15 mm para 

moldeira aberta e de 14 mm para moldeira fechada e transferentes curtos de 11 mm, na 

moldagem de implantes dois implantes (Osstem GS III, Korea) paralelos e um implante com 

inclinação mesial de 10° em relação ao adjacente. As moldagens foram realizadas com vinil 

siloxano em moldeira plásticas (Lightplast, DreveDentamid, Germany), adaptadas ao 

dispositivos mestre, adesivo para moldeira (VPS TrayAchesive, 3M ESPE, Germany); o 

material leve (Imprint III, 3M ESPE, Germany) foi injetado ao redor dos transferentes e o 

material pesado (Imprint III, PentaTM, 3M ESPE, Germany) acomodado na moldeira e 

realizada a moldagem. Foram produzidos 10 moldagens para cada grupo avaliado. Não foi 

observado diferença estatisticamente significante com relação ao comprimento dos 

transferentes. A técnica de moldeira aberta produz modelos mais precisos que a técnica de 

moldeira fechada. Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo de 

implantes paralelos e o grupo de implantes angulados mesial. 

Papaspyridakos et al.49 (2011) avaliaram in vitro a precisão de duas diferentes 

técnicas de moldagem de implantes, ferulizados e não ferulizados, a partir de moldagens 

realizadas em pacientes que receberam próteses totais fixas. Materiais e Foram realizadas 

moldagem em 12 pacientes desdentados (13 arcos desdentados). Todos os pacientes foram 

submetidos a cirurgia guiada por computador CAD/CAM. Foram gerados dois moldes 

diferentes para cada arcada moldada, um a partir de transferentes unidos com fio dental e 

resina acrílica fotopolimerizavel (Triad Gel – Dentsply) e outro com transferentes sem 

união.As moldagens foram realizadas com moldeiras de estoque plásticas e Poliéter 



(Impregum - 3M ESPE), os modelos foram produzidos com gesso tipo IV (Silky-Rock, Whip 

Mix) sob espatulação à vácuo. Todos os pacientes foram definitivamente reabilitados com 

uma infraestrutura fabricada em zircônia. A precisão do ajuste de cada prótese foi avaliada 

indiretamente através de análise clínica e radiográfica, onde a infraestrutura era parafusada 

por apenas um parafuso, seguido da obtenção de radiografias paralelas a um cone longo e 

panorâmicas. As análises das fendas foram realizadas por dois examinadores que não 

participaram do tratamento. Houve diferença estatisticamente significante entre o grupo 

ferulizado e o não ferulizado(p < 0.05). Das 13 infraestruturas obtidas a partir dos 

transferentes ferulizados, 12 apresentaram-se com ajuste clínico preciso. Apenas 6 das 13 

infraestruturas obtidas a partir de transferentes não ferulizados mostraram-se precisas.  

Lee et al.37 (2011) avaliaram a estabilidade dimensional de cinco diferentes 

métodos de união dos transferentes na moldagem de implantes múltiplos. Transferentes 

quadrados foram unidos com diferentes materiais: G1 – Resina autopolimerizável 

(PatternResin, GC America Inc.), seccionada após 24 horas e reunida; G2 – Resina 

autopolimerizável (PatternResin, GC America Inc.) 17 minutos antes do procedimento de 

moldagem; G3 – Gesso de impressão (Snow-White plaster no.2; Kerr, Romulus, MI, USA), 

sobre o gesso foi aplicado adesivo e em seguida uma moldagem secundária realizada com 

poliéter (Impregum Penta, 3M ESPE); G4 – Gesso de impressão (Snow-White plaster No.2; 

Kerr, Romulus, MI, USA) sobre fio dental; G5 – Material para registro de mordida, VPS 

(Blu-Mousse; ParkellBio-Materials, Farmingdale, NY, USA). As moldagens foram realizadas 

com poliéter (Impregum Penta, 3M ESPE), exceto para o grupo G5 que foi utilizado vinil 

siloxano (Dimensio Penta H, 3M ESPE). Foram obtidos cinco moldes para cada grupo 

avaliado. Uma máquina de aferição de coordenadas (StratoBright 710, Mitutoyo) associada a 

um CNC foi utilizado para determinar alterações nos eixos x, y e z, com precisão de 0,0001 

mm. G1 apresentou melhor precisão, seguido por G3 e G4. G2 e G5 mostram distorções 

relativamente maioresaos outros grupos. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre 

os grupos G3, G4 e G5 no eixo x, grupos G2, G3 e G4 no eixo y e grupos G1, G3, G4, G5 no 

eixo z (p <0,0001).  

Papaspyridakos et al.50 (2012) compararam in vitro a precisão tridimentional 

(3D) de moldagens com transferentes ferulizados e não ferulizados, tendo como controle jigs 

de verificação utilizados intraoralmente nos pacientes tratados e avaliaram o nível máximo de 

desajusta detectável clinicamente. A hipótese nula de que não haveria nenhuma diferença 

significativa na precisão dos moldes gerados com as diferentes técnicas de moldagem. Foram 



incluídos 12 moldes realizados em mandíbulas edêntulas submetidas a cirurgia guiada CAD / 

CAM e reabilitadas com próteses totais fixa em zircônia. As moldagens foram realizadas com 

moldeiras de estoque plásticas (Dentsply, Milford, DE, USA). G1 – Transferentes ferulizados 

unidos com fio dental e resina acrílica fotopolimerizável (Triad gel, Dentsply); G2 – 

Transferentes sem união. As moldagens foram realizadas com Poliéter (Impregum - 3M 

ESPE) e os modelos foram produzidos com gesso tipo IV (Silky-Rock, Whip Mix) sob 

espatulação à vácuo. Foram realizadas aquisições ópticas (IScanImetric 3D, Switzerland) e 

imagens digitalizadas das coordenadas (x, y e z) dos implantes para cada molde. Foram 

observadas diferenças significativas no eixo-x, eixo y e 3-D, entre os grupos I e II (p<0.05), 

mas não em relação à vertical do eixo z (p>0.05). As discrepâncias encontradas no plano 3D 

puderam ser confirmadas clínicamente. G1 gera modelos mais precisos e a hipótese nula foi 

rejeitada.  

Del’Acqua et al.19 (2012) avaliaram in vitro a precisão de duas técnicas de 

moldagem de transferência (Transferentes cônicos e Transferentes quadrados unidos). O 

material de moldagem utilizado foi o Vinil polisiloxano (Express – 3M ESPE) e dois tipos de 

moldeira (Plástica e Metálica). Foram utilizadas duas moldeiras plásticas (Morelli nº 7, Dental 

Morelli Ltda, Sorocaba, SP, Brazil) e duas moldeiras metálicas (Tecnodent nºI-4, Tecnodent 

Indústria e Comércio Ltda, São Paulo, SP, Brazil). Foi utilizado o adesivo (3M-ESPE) para 

retenção do material de moldagem nos grupos que utilizaram moldeira plástica. Quatro 

grupos experimentais (n=5) foram avaliados:  TM – Transferentes cônicos/Moldeira metálica; 

SM – Transferentes quadrados unidos com metal e resina Duralay(Duralay, Reliance Dental 

Mfg. Co., Worth, IL)/Moldeira metálica; TP – Transferentes cônicos/Moldeira Plástica e SP – 

Transferentes quadrados unidos com metal e resina Duralay(Duralay, Reliance Dental Mfg. 

Co., Worth, IL)/Moldeira Plástica. A técnica do vazamento com tubos de Látex e gesso tipo 

IV (Vel-Mix, Kerr Corporation, Orange, CA, EUA), foi realizada duas horas após o ato de 

moldagem sob espatulação mecânica a vácuo (Turbomix, EDG Equipamentos, São Carlos, 

Brasil). A estrutura metálica foi parafusada com um torque de 10 N.cm em todos os corpos de 

prova no análogo A, enquanto as medições das fendas formadas foram feitas nos análogos C e 

D. Este processo foi repetido no análogo D, anotando-se as medidas dos análogos A e B. 

Foram realizadas 60 leituras utilizando um software que recebia as imagens de uma câmera de 

video(JVC, 0.5-inch charge-coupleddistributor, model TK-C1380 acoplada a um microscópio 

(Leica Microsystems) com ampliação de 100X. Os dados foram analisados  estatisticamente 

(ANOVA, Onw-way/Kurskal-Wallis/método de Dunn, p<0,05). Os valores médios das fendas 



encontradas foram:Modelo Mestre (controle) = 32 m (SD 2); TM = 44 m (SD 10), SM = 69 

m (SD 28), TP = 164 m (SD 58); SP = 128 m (SD 47). Nenhuma diferença significativa 

foi encontrada entre o controle, TM e os grupos SM e entre os grupos TP e SP. (P> 0,05). 

Dessa forma, nas condições deste estudo, as seguintes conclusões podem ser tiradas: 

Resultados estatisticamente semelhantes foram obtidos com as moldagens realizadas com 

transferentes cônicos e com transferentes quadrados unidos quando utilizado material de alta 

viscosidade (Putty - Express – 3M ESPE). A rigidez da moldeira de estoque metálica garante 

melhores resultados que a moldeira plástica.  

Al Quran et al.53 (2012) avaliaram a precisão de três técnicas de impressão em 

relação à adaptação passiva da prótese. Um modelo edêntulo de maxilla duplicado em resina 

epóxica (Meliodent, HeraeusKulzer), onde foram instalados e fixados, com resina acrílica 

(Meliodent), quatro implantes dentários. Três técnicas foram testadas: G1 – moldeira aberta 

com transferentes sem união; G2 – moldeira aberta com transferentes unidos com fio dental e 

resina acrílica (PatternResin, GC America); G3 – moldeira fechada, transferentes cônicos. 

Foram realizadas 15 moldagens com moldeiras acrílicas individualizadas para cada grupo, 

com poliéter de consistência média (Impregum Penta, 3M ESPE). Os modelos foram obtidos 

com gesso tipo IV (Elite Rock Thixotropic, Zhermack), sob espatulação à vácuo. As 

distâncias entre os implantes foram medidos usando um micrómetro digital (Mitutoyo – 

resolução 0,001mm). Os dados foram analisados estatisticamente (ANOVA e teste t uma 

amostra) com um intervalo de confiança de 95%. O melhor resultado foi obtido pela técnica 

da moldeira aberta com transferentes ferulizados.  No entanto os autores observam que as 

discrepâncias obtidas em todos os grupos analisados foram inferiores a 100 m e justifica, de 

acordo com as definições atuais de ajuste passivo, que todas as técnicas abordadas seriam 

clinicamente aceitáveis. 

 

 

 

 

 

 



PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo analisou “in vitro” a precisão de diferentes técnicas de 

moldagem em reabilitações protéticas sobre implantes angulados instalados em um modelo 

anatômico metálico de maxila desdentada. (“All-on-4 - Standard”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODO 
Materiais: 

Quadro 1 - Materiais utilizados. 

Qtd Descrição Fabricante 

01 Matriz metálica produzida a partir de um modelo de maxila 
desdentada, pela técnica de fundição por perda de cera 

Modelo Experimental 

02 Implantes osseointegráveis de hexágono externo, 3,75x13 mm Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

02 Implantes osseointegráveis de hexágono externo, 3,75x15 mm Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

256 Análogos de Micro-Unit Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

128 Transferentes quadrados de Micro-Unit para moldeira aberta Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

64 Transferentes cônicos de Micro-Unit para moldeira fechada Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

02 Mini pilar cônico reto com cinta de 3 mm (Micro-Unit) Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

02 Mini pilar cônico angulado 30° com cinta de 3 mm (Micro-Unit) Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

04 Parafusos hexagonal para Micro-Unit de titânio Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

04 Cilindros calcináveis com base de Cr-Co Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

01 Chave digital hexágono 1,17 média Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

01 Torquímetro manual Conexão Sistemas de Prótese - São Paulo - SP – Brasil 

01 Resina acrílica autopolimerizável Pattern GC – GC America Inc – USA 

03 Cianoacrilato de baixa viscosidade Super-bonder – Loctite 

08 Silicona de Adição Denso Soft e Fluído ExpressTM XT 3M/ESPE - Califórnia – USA 

01 Pistola para moldagem intra-oral Polidental Indústria e Comércio Ltda 

04 Silicona de Condensação Zetalabor, Zhermack – Itália 

04 Seringa BD Plastipak de 5 e 20 mL Becton Dickinson Ind. Cirur. Ltda - Curitiba – PR 

02 Gesso pedra especial tipo IV – Fuji Rock EP – 5Kg GC – América Inc - USA 

01 Cuba média para espatulador mecânico a vácuo EDG equipamentos - São Carlos – SP 

01 Vibrador de gesso VH equipamentos médico-odontológicos e acessórios Ltda 
- Araraquara - SP 

01 Pacote de canudo plástico de 3 mm de diâmetro interno Quick Ind. e Com. Ltda – Limeira – SP 

06 Discos diamantados dupla face Intensiv Intensiv S.A. – Grancia Switzerland – Swiss 

04 Parafusos Allen sem cabeça 6mm Não informado 

08 Moldeiras perfuradas de Inox S4 Tecnodent Indústria & Comércio, São Paulo (SP), Brasil 

08 Moldeiras perfuradas plásticas (Poliamida) no. 06 Dental Morelli Ltda, Sorocaba (SP), Brasil 

01 Resina Epóxi 1109/Endurecedor 943 Hustsman® 

01 Silicona de Condensação para Duplicação de PPR Silicone Master, Curitiba – PR, Brasil 



Obtenção do Modelo Mestre 

 

 Foi obtida uma matriz metálica (Figura 2 e 3) a partir de um modelo de maxila 

desdentada (Figuras 1), pela técnica de fundição por cera perdida, onde foram realizadas 

perfurações de 4.1 mm em torno mecânico de precisão e instalados implantes de plataforma 

regular e hexágono externo (Conexão – São Paulo - Brasil), sendo duas perfurações paralelas 

na região de pré-maxila e duas anguladas em 45° na região posterior à fossa canina 

(simulando uma reabilitação fundamentada no conceito“All-on-4 Standard”). 

Figura 1 – Modelo de maxila com alívio nas regiões retentivas, duplicado e réplica em cera para inclusão. 

   

 

Figura 2 - Esquema do modelo anatômico. Vista em perspectiva das inclinações dos implantes. 

 



 

Figura 3 – Modelo metálico, vista oclusal, implantes posicionados e fixados lateralmente com parafuso Allen. 

 

 Sobre os implantes anteriores de 13 mm de comprimento foram instalados 

intermediários (Micro-Unit) com cinta de 3 mm do mesmo sistema dos implantes (Conexão – 

São Paulo - Brasil), e sobre os implantes posteriores de 15 mm de comprimento foram 

instalados intermediários (Micro-Unit) com cinta 3 mm e angulados em 30°. Todos os 

intermediários receberam um torque de 20 N.cm conforme recomendado pelo fabricante 

(Figura 4). Sobre os componentes intermediários foi confeccionada uma estrutura metálica em 

Cr-Co. A barra foi encerada sobre cilindros calcináveis com base de Cr-Co pré-fabricados do 

mesmo sistema dos implantes (Figura 5). Após a obtenção da barra, o conjunto implante e 

intermediários (Micro-Unit) foram fixados à barra, e em seguida o conjunto foi cimentado nas 

perfurações do modelo metálico com resina epóxi de alta dureza GY 1109/943 (Hunstsman) e 

ainda parafusados lateralmente na altura do terço médio dos implantes, com parafuso do tipo  

Allen, para garantir o assentamento passivo da infraestrutura metálica e a estabilidade dos 

implantes. 

 

 

 

 

 



Figura 4 –  Mini-pilares cônicos posicionados. 

  

 

Figura 5 –  Infra-estrutura metálica posicionada sobre os mini-pilares cônicos. Seta: entalhes no modelo 
metálico utilizado para padronização das amostras. 

  

 

 

Obtenção do Guia Multifuncional 

Foi confeccionada uma Prótese Total a partir de uma montagem aleatória de 

dentes de estoque (VIP – Pirassununga – SP - Brasil ) sobre o modelo mestre. (Figura 6). A 

produção de réplicas (Guia Multifuncional) foi realizado pela inclusão da Prótese Total em 

silicona de condensação para duplicação de PPR (Silicone Master, Curitiba – PR, Brasil). Em 

seguida, a resina acrílica (Vip Wave – Pirassununga – SP – Brasil) foi manipulada e vertida 

dentro do molde registrado. A mufla foi novamente fechada e, após a polimerização da resina, 



realizou-se a remoção dos excessos, acabamento e polimento mecânico e químico dos guias 

multifuncionais.  

Figura 6 –  Obtenção da Prótese Total. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –  Guia Multifuncional. 

  

 

Fatores de Variação:  

1. Tipos de Moldeiras Utilizadas: 

a. Moldeira de estoque perfurada (Aço Inox); 

b. Moldeira de estoque perfurada (Plástica/Poliamida); 

c. Guia Multifuncional (Resina Acrílica). 

 



Figura 8 –  Tipos de Moldeiras (a, b, c). 

 

a - Inox       b - Poliamida 

 

c – Guia Multifuncional 

 

  

2. Técnicas de Moldagem: 

a. Moldagem com Moldeira Aberta (Transferentes quadrados); 

b. Moldagem com Moldeira Fechada (Transferentes cônicos); 

c. Ausência de Moldeira (Índex). 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9 –  Técnicas de Moldagem (a – Aberta, b - Fechada). 
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3. Método de União dos Transferentes: 

a. Transferentes quadrados sem união; 

b. Transferentes quadrados unidos com bastões de resina Pattern pré-fabricados; 

c. Transferentes quadrados unidos com bastão metálico, cianoacrilato e resina 

Pattern. 

d. Transferentes quadrados unidos com bastões metálico, cianoacrilato, resina 

Pattern e barra transpalatina. 

e. Transferentes quadrados unidos com bastões metálico, cianoacrilato, resina 

Pattern e barra transpalatina. Seguido da união do conjunto ao Guia 

Multifuncional. 

 



Fixação dos Transferentes Quadrados no Modelo Mestre 

  Os transferentes quadrados foram parafusados com a chave digital de hexágono 

externo de 1,17 mm até sentir-se resistência e então submetidos um torque de 10 N.cm com 

um torquímetro protético manual (Ivanhoe et al33., 1991) para uma melhor padronização. 

 

Produção dos bastões de resina 

 Barras de resina acrílica (Dumbrigue et al24., 2000) foram confeccionadas com resina 

acrílica injetada dentro de canudos plásticos com 3 mm de diâmetro (Moon et al44., 1978) com o 

auxílio de uma seringa Luer. Após pelo menos 17 min, foi removida a barra de resina do canudo, 

a qual somente foi utilizada após 24 horas de sua produção. (Mojon et al44., 1990). 

                                        Figura 10 –  Produção do bastão de resina acrílica.   

 

 

Descrição do Método de união dos transferentes (3b): 

 No método 3b, para união dos transferentes, foi inicialmente aplicada resina acrílica 

Pattern ao redor da parte retentiva dos transferentes quadrados. As barras de resina acrílica 

foram cortadas em comprimentos apropriados para fechar o espaço entre os transferentes 

quadrados adjacentes. Usando a técnica do pincel, as extremidades das barras de resina foram 

unidas aos transferentes. Aguardou-se um período de polimerização da resina de pelo menos 17 



minutos antes de seu seccionamento e nova união.  Apesar de Ivanhoe et al.33, 1991 deixarem 

1 mm de espaço entre cada transferente, foi padronizado apenas o espaço criado pelo corte da 

barra de Pattern com um disco diamantado de dupla face com 150 μm de espessura. Isto 

permitiu uma minimização de forças produzidas pela contração da resina (De La Cruz et al21., 

2002). Após o corte, as barras foram unidas novamente com resina Pattern e aguardados 

outros 17 min. Semelhante ao que fizeram Inturregui et al32., 1993 e Al-Abbas et al2., 2002. O 

conjunto dos transferentes ferulizados foi removido e parafusado aos análogos com um torque 

de 10 Ncm. 

Figura 11 –  Método de união com resina Pattern. 

    

 

Descrição do Método de união dos transferentes (3c): 

 Para o método 3c os transferentes foram inicialmente fixados pela união de um bastão 

metálico de corte circular de 2,3 mm (simulando fragmentos de brocas de para peça reta em 

micromotor) ao transferente com cianoacrilato (resistência ao cisalhamento de 100 kgf.cm2 – 

Super-Bonder - Locitite) e posteriormente esta união foi reforçada com resina Pattern pela 

técnica do pincel. 

 

 

 

 



Figura 12 –  Método de união bastão metálico, cianoacrilato e resina pattern. 

  

 

 

Descrição do Método de união dos transferentes (3d): 

 Para o método 3d foi realizado os passos do método 3c, inserindo um bastão metálico 

que une  os transferentes posteriores (Barra Transpalatina). 

Figura 13 –  Barra Transpalatina. 

 

 

 

 



Descrição do Método de união dos transferentes (3e): 

 Para o método 3e foi realizado os passos do método 3d, acrescido da união do 

conjunto ao Guia Multifuncional com resina Pattern pela técnica do pincel. 

 

Figura 14 –  Barra Transpalatina unida ao Guia Multifuncional. 

  

 

Moldagem 

  Para realização das moldagens foram utilizadas moldeiras de estoque metálicas 

de inox (Tecnodent Indústria & Comércio, São Paulo (SP), Brasil) e moldeiras de estoque 

plásticas (Dental Morelli Ltda, Sorocaba (SP), Brasil), simulando situações clínicas de 

transmissão de forças durante a técnica de moldagem. 

  As moldagens foram realizadas com silicona de polimerização por adição 

ExpressTM XT (3M/ESPE – Califórnia – USA), o material pesado (Pasta Denta Soft) foi 

manipulado manualmente pelo tempo recomendado pelo fabricante. O material leve foi 

aplicado com auxílio de pistola e pontas misturadoras fornecidas pelo mesmo fabricante 

material de moldagem. O material de moldagem foi injetado ao redor dos transferentes e em 

seguida o material pesado inserido na área interna da moldeira, assim o material de moldagem 

foi pressionado pela aplicação de força digital até um stop confeccionado na base da matriz 

metálica (Figura 4 e 5), mantendo quantidades similares de material de moldagem na 



obtenção dos corpos de prova. Todos os procedimentos foram realizados com temperatura 

ambiente controlada (23°C ± 2°C) e umidade relativa de 50% ± 10%. 

  Após o tempo de polimerização o material, conforme recomendado pelo 

fabricante, foi aguardado uma hora, a fim compensar o retardo do tempo de polimerização e 

eliminação de produtos da reação. 

Figura 15 –  Moldagem com Moldeira de Estoque e Guia Multifuncional. 

 

 

Produção dos Modelos 

 Foram confeccionados dispositivos em silicona de polimerização por condensação 

(Zetalabor, Zhermack - Itália) que foram utilizados como moldeiras auxiliares no vazamento 

do gesso, permitindo padronização no formato e quantidade de gesso empregado para o 

vazamento. (Figura 16). 

 Os parafusos passantes dos transferentes foram afrouxados e em seguida o conjunto 

moldeira/matriz separados, lembrando que houve previamente uma calibração intra-operador. 

No molde, os análogos foram aparafusados aos transferentes com a chave digital de hexágono 

externo de 1,17 mm até sentir-se resistência e então submetidos um torque de 10 N.cm com 



um torquímetro protético manual. Após 01 (uma) hora o gesso pedra tipo IV (Fuji Rock EP 

– América Inc - USA) foi espatulado mecanicamente à vácuo (EDG equipamentos - São 

Carlos – SP) por 30 segundos e vertido em pequenas porções até o total preenchimento do 

molde. Após 60 minutos os parafusos passantes dos transferentes foram afrouxados 

novamente e o conjunto moldeira/modelo foi separado, proporcionando a obtenção das 

réplicas da matriz metálica. 

Os procedimentos de moldagem e produção dos modelos foram realizado pelo 

pesquisador 01 (que não participou dos eventos de aferição das fendas). Para cada variável 

analisada foram produzidos 10 corpos de prova, totalizando 120 modelos. Os modelos obtidos 

foram armazenados à temperatura ambiente por no mínimo 120 horas (ADA, 25). 

Figura 16 – Dispositivo de Zetalabor sobre matriz metálica (Esq.) e vista inferior (Dir.) 

  

 

Figura 17 – Moldeira adaptada sobre o modelo mestre e réplica do modelo mestre em gesso tipo IV. 

 

 

 

 



Obtenção do Índex 

 Foi obtido um dispositivo que registra espacialmente o posicionamento dos 

componentes protéticos sem a necessidade de moldagem, denominado índex. Os índex foram 

confeccionados pelo método de união dos transferentes 3c e 3d. Para produção dos modelos 

obtidos pela técnica do índex, foi utilizada uma mufla parcial com dimensões que 

englobassem a área ocupada pelos análogos, visando obter modelos com o menor volume de 

gesso possível. 

Figura 18 –  Obtenção do Índex. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupos Amostrais 

Quadro 2 - Grupos Amostrais 

G1 Moldeira Plástica Fechada 

G2 Moldeira Metálica Fechada 

G3 Moldeira Plástica Aberta Sem União 

G4 Moldeira Metálica Aberta Sem União 

G5 Moldeira Plástica Aberta + Resina Pattern 

G6 Moldeira Metálica Aberta + Resina Pattern 

G7 Moldeira Plástica Aberta + Bastão Metálico, Cianoacrilato e Resina Pattern 

G8 
Moldeira Metálica Aberta + Bastão Metálico, Cianoacrilato e Resina 

Pattern 
  

G9 Índex 

G10 Índex Transpalatino 

G11 GM, Bastão Metálico/Transpalatino, Cianoacrilato e Resina Pattern  

G12 GM, Bastão Metálico/Transpalatino, Cianoacrilato e Resina Pattern ** 

 
 
 

Registro dos Desajustes Verticais (ADAPTAÇÃO CERVICAL) 

A estrutura metálica foi parafusada aos modelos com um parafuso de titânio 

manualmente até sentir um leve toque no análogo distal denominado de “A”. Em seguida, foi 

aplicado um torque de 10 N.cm com auxílio de um torquímetro manual (Cheshire e Hobkirk 

em 1996) para manter a estrutura em posição constante enquanto as medições eram realizadas 

nos análogos contralaterais denominados “C” e “D”. Em seguida, era removido o parafuso do 

análogo distal “A” e colocado no análogo distal “D” e repetido o processo de leitura dos 

desajustes nos análogos contralaterais, denominados “A” e “B”. (Figura 19). (Shiau et al57., 

1994; Romero et al56., 2000; Wise63, 2001 e Waskewicz et al62., 1994). 

 



Figura 19 –  Método de aferição das fendas. 

10 N.cm
�

 

 

 Foi utilizada uma lupa LEICA (Fabricada na antiga República Democrática da 

Alemanha), acoplada a uma câmera de vídeo colorida (JVC com CCD de ½ pol., modelo TK-

C1380, Japão) para ampliar (100X) e gravar a imagem da fenda formada entre a estrutura 

metálica e os análogos. Para a realização das mensurações das fendas foi utilizado o programa 

LEICA QWin (Leica Imaging Systems Ltd, Cambridge, England).  

As leituras das fendas dos diferentes grupos amostrais foram realizadas pelo 

pesquisador 02 (Cego) e os grupos amostrais foram renomeados aleatoriamente por letras sem 

que o pesquisador 02 identificasse o grupo que estaria realizando as leituras. Foram realizadas 

marcações na infraestrutura metálica para que as leituras das fendas fossem obtidas sempre na 

mesma posição dos análogos. Para cada análogo foram realizados três leituras, uma mesial a 

marcação, uma no centro da marcação e uma distal a marcação, totalizando 12 leituras por 

corpo de prova.  

 

 



Figura 20 –  Registro da Adaptação Cervical (100X) 

 

 

Figura 21 –  Lupa LEICA acoplada a câmera de  vídeo (100X) / LEICA QWin . 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Os resultados médios da desadaptação cervical (μm) obtidos através de análise 

em microscopia óptica foram submetidos ao tratamento estatística (IBM SPSS Statistics 19.0) 

e estão apresentados de acordo com os fatores de variação abordados no presente estudo. 

 

Análise da técnica da moldeira fechada (transferentes cônicos) e o tipo de moldeira 

(plástica ou metálica) - (One-Way ANOVA, Tukey HSD test / α=0,05): 

  Os grupos G1 e G2 apresentaram as maiores médias de desadaptações 216, 10 

μm e 186, 37 μm, respectivamente. G1 foi estatisticamente inferior aos demais grupos 

avaliados (p<0.05). G2, com exceção de G3 (p=0,797), também foi estatisticamente inferior 

aos demais grupos avaliados (p<0,05).  

 

Análise da técnica da moldeira aberta  com transferentes quadrados e o tipo de 

moldeira (Two -Way ANOVA, Tukey HSD test / α=0,05): 

  Os grupos G3, G4, G5, G6, G7 e G8 foram submetidos a análise estatística de 

dois fatores: métodos de união dos transferentes quadrados (Sem União – SU; Unidos com 

resina pattern – PAT; Unidos pela associação de metal, cianoacrilato e resina pattern – MET) e 

tipo de moldeira utilizada (Plástica ou Metálica).  

 



Gráfico 1: Representação gráfica da análise dos fatores (Two-way ANOVA, Tukey HSD test / α=0,05): 

Plástica Metálica

SU
Pattern
Metal

Métodos de União

Tipo de Moldeira
 

 

Tabela 1: Teste de efeitos entre sujeitos VAR 12 - tipo de moldeira; VAR 13 - métodos de união; 1 - Sem 
união; 2 - Unido com resina pattern; 3 - Unido com metal, cianoacrilato e resina pattern. 

Fonte 
Soma dos 

Quadrados 
(Tipo III) 

Df MS F Sig. 

Modelo Corrigido 133381,625a 5 26676,325 65,290 ,000 

Intercept 391508,348 1 391508,348 958,219 ,000 

VAR 12 12804,789 1 12804,789 31,340 ,000 

VAR 13 112277,571 2 56138.786 137,400 ,000 

VAR12* VAR 13 829,265 2 4149.632 10,156 ,000 

Erro 22063,268 54 408,579   

Total 546953,240 60    

Total Corrigido 155444,892 59    

a. R. Quadrado=  .858 (R Squared Ajustado .858) 

 



 

 

Tabela 2: Comparação múltipla entre as variáveis (α=0,05): VAR 13, métodos de união; 1, (SU) - Sem união; 2, 
(PAT) - Unido com pesina pattern; 3, (MET) - Unido com metal, cianoacrilato e resina pattern.

(I) VAR 13 (J) VAR 13 
Diferença 
entre as 

médias(I-J) 

Erro 
Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

1,00 (SU) 2,00 (PAT) 

3,00 (MET) 

78,2155a 

101,0155a 

6,39202 

6,39202 

,000 

,000 

62,8108 

85.6108 

93,6202 

116,4202 

2,00 (PAT) 1,00 (SU) 

3,00 (MET) 

-78,2155a 

22,80000a 

6,39202 

6,39202 

,000 

,002 

-93,6202 

7,3953 

-62,8108 

38,2047 

3,00 (MET) 1,00 (SU) 

2,00 (PAT) 

-101,0155a 

-22,8000a 

6,39202 

6,39202 

,000 

,002 

-116,4202 

-38,2047 

-85,6108 

-7,3953 

Com base nas medias observadas. MS (Erro) = 408.579. 

 

Houve diferença estatisticamente significante e interação entre os dois fatores 

analisados (p<0.05) (Gráfico 01, Tabelas 01 e 02). Dessa forma foi realizada um segundo 

tratamento estatístico (One-Way ANOVA, Tukey HSD α=0,05) com finalidade de separar de 

forma independente os resultados. Observou-se, quanto ao tipo de moldeira utilizada, que G3 

é estatisticamente diferente de G4 (p<0,05) no entanto G5=G6 (p=0.126) e G7=G8 (p= 0.998) 

(Tabelas 03 e 04). Dessa forma, moldagens realizadas pela técnica da moldeira aberta sem 

união dos transferentes quadrados com moldeira metálica é estatisticamente mais precisa que 

com moldeira plástica. No entanto, as moldagens realizadas pela técnica da moldeira aberta 

com os transferentes quadrados unidos com resina pattern ou com metal, é observado que o 

tipo de moldeira não interfere no resultado da precisão dos modelos obtidos. 

 

 

 



Tabela 3: Comparação múltipla entre os grupos (α=0,05) / 1=G3 (MAP - SU), 2=G5 (MAP – PAT), 3=G7 
(MAP – MET), 4=G4 (MAM – SU), 5=G6 (MAM – PAT) e 6=G8 (MAM – MET): 

(I) VAR 13 (J) VAR 13 
Diferença 
entre as 

médias(I-J) 

Erro 
Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

1,00 MAP-SU 2,00 MAP-PAT 

3,00 MAP-MET 

4,00 MAM-SU 

5,00 MAM-PAT 

6,00 MAM-MET 

96,94400* 

129,33700* 

60,58400* 

120,07100* 

133,27800* 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

70,2365 

102,6295 

33,8765 

93,3635 

106,5705 

123,6515 

156,0445 

87,2915 

146,7785 

159,9855 

2,00 MAP-PAT 1,00 MAP-SU 

3,00 MAP-MET 

4,00 MAM-SU 

5,00 MAM-PAT 

6,00 MAM-MET 

-96,94400* 

32,39300* 

-36,36000* 

23,127000 

36,33400* 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,009 

,002 

,126 

,002 

-123,6515 

5,6855 

-63,0675 

-3,5805 

9,6265 

-70,2365 

59,1005 

-9,6525 

49,8345 

63,0415 

3,00 MAP-MET 1,00 MAP-SU 

2,00 MAP-PAT 

4,00 MAM-SU 

5,00 MAM-PAT 

6,00 MAM-MET 

-129,3370* 

-32,39300* 

-68,75300* 

-9,26600 

3,94100 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,009 

,000 

,907 

,998 

-156,0445 

-59,1005 

-95,4605 

-35,9735 

-22,7665 

-102,6295 

-5,5855 

-42,0455 

17,4415 

30,6485 

4,00 MAM-SU 1,00 MAP-SU 

2,00 MAP-PAT 

3,00 MAP-MET 

5,00 MAM-PAT 

6,00 MAM-MET 

-60,58400* 

36,36000* 

68,75300* 

59,48700* 

72,69400* 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,002 

,000 

,000 

,000 

-87,2915 

9,6525 

42,0455 

32,7795 

45,9865 

-33,8765 

63,0675 

95,4605 

86,1945 

99,4015 

5,00 MAM-
PAT 

1,00 MAP-SU 

2,00 MAP-PAT 

3,00 MAP-MET 

4,00 MAM-SU 

6,00 MAM-MET 

-120,0710* 

-23,12700 

9,26600 

-59,48700* 

13,20700 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,126 

,907 

,000 

,690 

-146,7785 

-49.8345 

-17,4415 

-86,1945 

-13,5005 

-93,3635 

3,5805 

35,9735 

-32,7795 

39,9145 

6,00 MAM-
MET 

1,00 MAP-SU 

2,00 MAP-PAT 

3,00 MAP-MET 

4,00 MAM-SU 

5,00 MAM-PAT 

-133,2780* 

-36,33400* 

-3,94100 

-72,69400* 

-13,20700 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

9,03968 

,000 

,002 

,998 

,000 

,690 

-159,9855 

-63,0415 

-30,6485 

-99,4015 

-39,9145 

-106,5705 

-9,6265 

22,7665 

-45,9865 

13,5005 

* The mean difference is significant at the 0,05 level. 

 

 



Tabela 4: Teste Tukey HSD (α=0,05) / 1=G3 (MAP - SU), 2=G5 (MAP – PAT), 3=G7 (MAP – MET), 4=G4 
(MAM – SU), 5=G6 (MAM – PAT) e 6=G8 (MAM – MET): 

VAR 15 n 
α=0,05 

1 2 3 4 

6,00 MAM - MET 10 37,5360    

3,00 MAP - MET 10 41,4770    

5,00 MAM - PAT 10 50,7430 50,7430   

2,00 MAP - PAT 10  73,8700   

4,00 MAM - SU 10   110,2300  

1,00 MAP - SU 10    170,8140 

Sig.  ,690 ,0126 1,000 1,000 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. 

 

 

 

Análise da utilização do Guia Multifuncional na moldagem de transferência de 

múltiplos implantes com transferentes quadrados unidos com metal, cianoacrilato e 

resina pattern (Teste t de Student): 

 

  Não foi observado diferença estatisticamente significante entre os grupos G8 e 

G11 (p=0,0926). (Gráfico 02). 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Representação Gráfica, Teste t–IC 95% /Amostras independentes (G8-MAM e G11-GM): 

 

 

 

Análise da união do Guia Multifuncional aos transferentes quadrados unidos com metal, 

cianoacrilato e resina pattern (Teste t de Student)  

  O grupo G12 além de ter seus transferentes quadrados unidos com metal, 

cianoacrilato e resina pattern, eles foram, adicionalmente, unidos ao Guia Multifuncional com 

resina pattern pela técnica do pincel. No entanto não foi observado diferenças estatisticamente 

significantes quando comparados com G8 e G11 (p>0,05). (Tabela 05 e 06). 

Tabela 5: Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%:1=G8 – MAM - MET, 2=G11 - GM, 3=G12 – GM*: 

(I) VAR 13 (J) VAR 13 
Diferença 
entre as 

médias(I-J) 

Erro 
Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

1,00 MAM-MET 2,00 GM 

3,00 GM* 

-4,56500 

-1,42000 

2,49423 

2,49423 

,179 

,837 

-10,7492 

-7,6042 

1,6192 

4,7642 

2,00 GM 1,00 MAM-MET 

3,00 GM* 

4,56500 

3,14500 

2,49423 

2,49423 

,179 

,429 

-1,6192 

-3,0392 

10,7492 

9,3292 

3,00 GM* 1,00 MAM-MET 

2,00 GM 

1,42000 

-3,14500 

2,49423 

2,49423 

,837 

,429 

-4,7642 

-9,3292 

7,6042 

3,0392 

 

 



Tabela 6: Teste Tukey HSD (α=0,05) / 1=G8 (MAM-MET), 2=G11 (GM), 3=G12 (GM*): 

VAR 08 N 
α=0,05 

1 

1,00 MAM - MET 10 37.5360 

3,00 GM* 10 38,9560 

2,00 GM 10 42,1010 

Sig.  ,179 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000 

 

 

Análise da técnica de transferência de múltiplos implantes na ausência de moldeira – 

Índex e Índex Transpalatino: 

 A técnica de transferência da posição tridimensional dos implantes avaliados 

no presente estudo com ausência de moldeira (Índex), representada pelos grupos G9 e G10, 

apresentaram as menores médias de desadaptações do estudo – G9 (28,65 μm) e G10 (27,37 

μm) - sendo estatisticamente mais precisa que os demais grupos avaliados (p<0,05). Não 

houve diferenças estatisticamente  significantes entre G9 e G10 (p=0,762). (Tabelas 07 e 08). 

 

Tabela 7: Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%: 1=G8 – MAM - MET, 2=G9 - Índex, 3=G10 – Índex 
Transpalatino: 

(I) VAR 13 (J) VAR 13 
Diferença 
entre as 

médias(I-J) 

Erro 
Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

1,00 MAM-MET 2,00 I 

3,00 I* 

8,88100*  

10,16100* 

1,81245 

1,81245 

,000 

,000 

4,3872 

5,6672 

13,3748 

14,6548 

2,00 I 1,00 MAM-MET 

3,00 I* 

-8,88100* 

1,28000 

1,81245 

1,81245 

,000 

,762 

-13,3748 

-3,2138 

-4,3872 

5,7738 

3,00 I* 1,00 MAM-MET 

2,00 I 

-10,16100* 

-1,28000 

1,81245 

1,81245 

,000 

,762 

-14,6548 

-5,7738 

-5,6672 

3,21,38 

 



Tabela 8: Teste Tukey HSD (α=0,05) / 1=G8 (MAM-MET), 2=G9 (I), 3=G10 (I*): 

VAR 08 N 
α=0,05 

1 2 

3,00 Índex Transpalatino 10 27,3750  

2,00 Índex 10 28,6550  

1,00 MAM-MET 10  37,5360 

Sig.  ,762 1,000 

 

Análise da eficiência da téncina de Splitagem com metal, cianoacrilato e resina pattern: 

  Os grupos G7, G8, G9 e G11 foram submetidos ao mesmo método de união 

dos transferentes quadrados de moldagem, tendo como variável o tipo de moldeira  (Plástica, 

Metálica, Guia Multifuncional ou Ausência de Moldeira (Índex). O grupo G9 mostrou-se 

estatisticamente superior aos grupos  G7, G8 e G11 (p<0,05) Os grupos G7, G8 e G11 não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p>0,05). (Tabelas 09 e 10). 

Tabela 9: Comparação múltipla entre os grupos, IC 95%: 1=G7 – MAP - MET, 2=G8 – MAM - MET, 3=G9 - 
Índex, 4=G11 – Guia Multifuncional: 

(I) VAR 13 (J) VAR 13 
Diferença 
entre as 

médias(I-J) 

Erro 
Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

1,00 MAP-MET 2,00 MAM-MET 

3,00 I 

4,00 GM 

3,94100 

12,82200* 

-,62400 

2,48215 

2,48215 

2,48215 

,398 

,000 

,994 

-2,7440 

6,1370 

-7,3090 

10,6270 

19,5070 

6,0610 

2,00 MAM-MET 1,00 MAP-MET 

3,00 I 

4,00 GM 

-3,94100 

8,88100* 

-456500 

2,48215 

2,48215 

2,48215 

,398 

,005 

,272 

-10,6260 

2,1960 

-11,2500 

2,7440 

15,5660 

2,1200 

3,00 I 1,00 MAP-MET 

2,00 MAM-MET 

4,00 GM 

-12,82200* 

-8,88100* 

-13,44600* 

2,48215 

2,48215 

2,48215 

,000 

,005 

,000 

-19,5070 

-15,5660 

-20,1310 

-6,1370 

-2,1960 

-7,7610 

4,00 GM 1,00 MAP-MET 

2,00 MAM-MET 

3,00 I 

,62400 

4,56500 

13,44600* 

2,48215 

2,48215 

2,48215 

,994 

,272 

,000 

-6,0610 

-2,1200 

6,7610 

7,3090 

11,2500 

20,1310 

* The mean difference is significant at the 0,05 level. 



Tabela 10: Teste Tukey HSD (α=0,05) / 1=G7 – MAP - MET, 2=G8 – MAM - MET, 3=G9 - Índex, 4=G11 – 
Guia Multifuncional: 

VAR 08 N 
α=0,05 

1 2 

3,00 I 10 28.6550  

2,00 MAM - MET 10  37,5360 

1,00 MAP - MET 10  41,4700 

4,00 GM 10  42,1010 

Sig.  1,000 ,272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

A prótese tipo protocolo na reabilitação de pacientes edêntulos apresenta 

aspectos favoráveis no que diz respeito à distribuição das cargas oclusais devido ao arranjo 

poliédrico e à união rígida. Entretanto, seu sucesso parece estar vinculado à confecção de uma 

união rígida e passiva que conecte estes múltiplos implantes. Essa estabilização confere um 

equilíbrio biomecânico ao sistema prótese-implante, que detém elevado índice de sucesso 

clínico. (Jiménez-López, v. ,2004; Duarte, L. R. et al., 2004; Brånemark,  P.I., et al., 2004). 

Sendo assim, um dos principais objetivos é obter infraestruturas metálicas ou 

cerâmicas que exibam um ajuste passivo quando conectados a múltiplos pilares protéticos, e 

para isso é fundamental que obtenhamos modelos de trabalho precisos, pois este é o meio pelo 

qual o técnico de laboratório protético obtém as informações do paciente para confecção da 

prótese.  

Implantes angulados podem ser utilizados alternativamente em maxilas 

atróficas para diminuir a extensão horizontal de cantilevers e/ou evitar cirurgias de enxertia 

do seio maxilar, trazendo como vantagem adicional uma melhor distribuição de implantes em 

casos desfavoráveis. (Aparício, et al.3, 2001).  

Alguns trabalhos na literatura comprovaram a eficiência da biomecânica da 

reabilitação total suportada por quatro implantes (Maló et al.34, 2003), Maló et al.35 (2005). 

Adicionalmente, alguns trabalhos demonstram que a presença de implantes angulados podem 

afetar negativamente a precisão da moldagem. (Assunção et al.6, 2004; Conrad et al.14, 2007; 

Assunção et al.7, 2010). 

  Assim, devido a importância da obtenção de passividade no sucesso de 

reabilitações protéticas sobre múltiplos implantes e da possibilidade de implantes angulados 

interferir na obtenção de modelos precisos passamos a analisar as diferentes propostas de 

moldagens abordadas no presente estudo. 

 Com relação a técnica da moldeira fechada Humphries et al.29 (1990) 

concluíram que esta técnica apresenta melhores resultados que a técnica com transferentes 

quadrados unidos ou não com resina Duralay, outros autores como Carr, Sokol12, (1991); 

Carr11, (1992); Goiato et al.26,(1998); Herbst et al.28, (2000); Pinto et al.48, (2001); Goiato et 



al.25, (2002) relataram que não existem diferenças entre a técnica de moldeira aberta e 

moldeira fechada. Nossos resultados demonstram que os grupos de moldeira fechada (G1 - 

216, 10 μm e G2 - 186, 37 μm) apresentaram as maiores médias de desadaptação cervical, 

independente do tipo de moldeira utilizada (Plástica ou Metálica). O Grupo G1 ao contrário 

do que conclui Del’Acqua et al.19, (2012) é estatisticamente inferior a todos os outros grupos 

de moldeira aberta, com transferentes quadrados unidos ou não. G2 (Moldeira Metálica 

Fechada), com exceção de G3 (Moldeira Plástica Aberta sem união dos transferentes) 

(p=0,797), também foi estatisticamente inferior aos demais grupos avaliados (p<0,05). 

Em relação a técnica da moldeira aberta observa-se um maior consenso na 

literatura quanto a obtenção de modelos mais precisos (Fenton, et al.23, 1991; Rodney, et al.51, 

1991; Phillips, et al.47, 1994, Del’Acqua et al.15, 2008, Jo et al.32, 2010; Papaspyridakos et 

al.46, 2012; Al Quran et al.49, 2012) e ainda sua relação com os diferentes métodos de união 

dos transferentes quadrados, Humphries et al.29, 1990; Spector et al.55, 1990; Burawi et al.9, 

1997; Goiato et al.26, 1998; Herbst et al.28, 2000; Pinto et al.48, 2001 e Goiato et al.25, 2002, 

Mostafa et al.41, 2010, não recomendam a união dos transferentes quadrados; Ivanhoe et al.31 

(1991) descreve a união com resina composta fotopolimerizável, Fenton et al.23, 1991; Assif 

et al.4, 1996; Vigolo et al.56, 2003; Assunção et al.6, 2004 e Naconecy et al.42, 2004, 

Del’Acqua et al.15, (2008), Papaspyridakos et al.45, 2011, Al Quran et al.49, 2012, utilizaram 

resina acrílica autopolimerizável; Del’Acqua et al.16, (2010) descreve uma variação com 

inscrustações no transferente em forma de hélice; apresentam uma técnica de união que utiliza 

fragmentos metálicos unidos aos transferentes quadrados com resina duralay e concluíram 

que esta técnica foi superior a técnica dos transferentes unidos apenas com resina duralay. 

Nosso estudo apresenta uma variação da técnica descrita por Del’Acqua et al.18, (2010), com 

uma fixação prévia dos fragmentos metálicos aos transferentes quadrados com cianoacrilato 

(Super Bonder – Locitite), seguido de um reforço com resina acrílica autopolimerizável 

(Pattern – GC, America Inc.). Tal variação de técnica permite a fixação dos fragmentos 

metálicos com mais facilidade, sendo importante adendo na prática clínica. Em nossos 

resultados pôde-se observar através do tratamento estatístico com dois fatores: métodos de 

união dos transferentes quadrados (Sem União – SU – 3a; Unidos com resina pattern – PAT -

3b; Unidos pela associação de metal, cianoacrilato e resina pattern – MET - 3c e 3d) e o tipo 

de moldeira utilizada (Plástica ou Metálica) que houve diferenças estatisticamente 

significantes entres os grupos e houve correlação direta entre  eles (p<0.05). Dessa forma, 

moldagens realizadas pela técnica da moldeira aberta sem união dos transferentes quadrados 



com moldeira metálica (G4) é estatisticamente mais precisa que com moldeira plástica (G3), 

provavelmente influenciado pela rigidez da moldeira metálica. No entanto, as moldagens 

realizadas pela técnica da moldeira aberta com os transferentes quadrados unidos com resina 

pattern (G5 e G6) ou com metal (G7 e G8), é observado que o tipo de moldeira utilizada não 

interfere no resultado da precisão dos modelos obtidos, sugerindo que a ferulização dos 

transferentes têm significativo papel na produção de modelos precisos. 

Em relação à utilização do Guia Multifuncional, dispositivo de grande 

importância na prática clínica da implantodontia, por orientar durante a fase cirúrgica o 

posicionamento ideal dos implantes, auxiliar na elaboração no plano de tratamento e 

diagnóstico de reabilitações protéticas, podendo ainda ser utilizado como moldeira durante os 

procedimentos de moldagem de transferência, apresentando, adicionalmente, a vantagem de 

registrar as relações intermaxilares do paciente. Nosso estudo analisou a validação deste 

dispositivo quando empregado como moldeira (G11) na moldagem de transferência de uma 

maxila desdentada, e não foi observada diferença estatisticamente significante quando 

comparado com a técnica de moldeira aberta metálica com transferentes unidos com metal, 

cianoacrilato e resina acrílica (G8) p=0.0926. No entanto para que este dispositivo tenha sua 

função clínica de registrar as dimensões verticais e horizontais do paciente, ele deve ser unido 

de forma estável aos transferentes quadrados antes da aplicação do material e moldagem, 

assim o G12 simulou esta função clínica do Guia Multifuncional e também não foi observada 

diferença estatística significante quando comparado com o Guia Multifuncional sem esta 

união (G11) p=0.429 e com a técnica de moldeira aberta metálica com transferentes unidos 

com metal, cianoacrilato e resina acrílica (G8) p=0.179. 

 O índex conforme descrito por Del’Acqua et al.15 (2008) e Del’Acqua et al.17 

(2010) consiste em um dispositivo de moldagem que registra tridimensionalmente o 

posicionamento de implantes e não utiliza moldeira. Em nosso estudo este dispositivo de 

moldagem (G9 e G10) apresentaram as menores médias de desadaptações avaliadas – G9 

(28,65 μm) e G10 (27,37 μm) - sendo estatisticamente mais preciso quando comparado com 

as técnicas de moldagens que utilizam moldeiras (p<0,05). O ato da remoção da moldeira 

durante a moldagem, assim como o material de moldagem podem induzir tensões aos 

transferentes de moldagem, isto poderia justificar a maior precisão deste método. Outro fator 

a ser considerado como justificativa da precisão deste método é a quantidade diminuta de 

gesso utilizado para  obtenção do modelo, minimizando sua expansão durante o processo de 



presa. No entanto este método não registra as características anatômicas da mucosa e áreas 

periimplantares, somente podendo ser utilizado associado a outra técnica de moldagem. 

 A instalação de um dispositivo metálico que une os dois implantes angulados 

transversalmente ao palato, foi uma hipótese gerada para aumentar a estabilidade do método 

de união dos transferentes quadrados, no entanto ela foi rejeitada por não ocorrer diferença 

estatisticamente significante entre G9 e G10 (p=0,762), isto é, a sua presença não aumenta a 

precisão dos modelos obtidos. 

 Em relação à eficácia da variação da técnica de união dos transferentes 

quadrados proposto no presente estudo, foram analisados os grupos submetidos ao mesmo 

método de união, tendo como variável o tipo de moldeira (Plástica, Metálica, Guia 

Multifuncional ou Ausência de Moldeira - Índex). O índex (G9) mostrou-se estatisticamente 

superior aos grupos que utilizam qualquer tipo de moldeira (G7, G8 e G11 / p<0,05), 

semelhante aos dados Del’Acqua et al.15 (2008) e Del’Acqua et al.16 (2010). Já quando a 

mesma variação de técnica é utilizada com qualquer tipo de moldeira (Plástica, Metálica ou 

Guia Multifuncional em Acrílico) não são observadas diferenças estatisticamente 

significantes (p>0,05). 

 Na prática clínica da implantodontia, observamos que a variação da técnica de 

união de transferentes quadrados proposta produz modelos precisos, com desajustes abaixo do 

consenso da literatura (<100 μm) conforme comentado por Al Quran et al.49, (2012). Dessa 

forma, independentemente do tipo de moldeira utilizada ou de índex, nossos resultados 

apresentaram desadaptações que variaram entre 27,37 μm (G10) e 42,10 μm (G11), 

evidenciando a eficiência do método, em especial da validação da utilização do Guia 

Multifuncional (G11 e G12) que além de produzir modelos precisos, auxilia no registro das 

relações intermaxilares do paciente, apresentando assim um evidente benefício para prática 

clínica na moldagem de múltiplos implantes. 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

Dentro das limitações do presente estudo pôde-se concluir que: 

- As técnicas de moldeira fechada apresentaram as maiores médias de desadaptações; 

- O índex e índex transpalatino apresentaram a menores médias de desadaptações; 

- A técnica de moldeira aberta com transferentes quadrados unidos com metal, 

cianoacrilato e resina acrílica apresenta resultados iguais independente do tipo de 

moldeira utilizada (plástica, metálica ou guia multifuncional); 

- Há correlação direta entre o método de união de transferentes quadrados (Sem União, 

Unidos com Resina Acrílica e Unidos com Metal) e o tipo de moldeira (Plástica e 

Metálica); 

- A variação da técnica de união de transferentes quadrados proposta (Bastão Metálico, 

Cianoacrilato e Resina Pattern) produz modelos precisos; 

-  O Guia Multifuncional utilizado como moldeira apresenta-se como método eficiente 

na obtenção de modelos precisos durante a moldagem de múltiplos implantes. 
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APÊNDICE 

 

Tabela 11: Registro das desadaptações: 

 

G1 - Moldeira Fechada Plástica  

  A B C D MÉDIA 

1 52,88 35,21 307,62 472,28 217,00 

2 107,07 49,22 256,80 390,32 200,85 

3 173,79 164,32 119,55 469,28 231,74 

4 133,06 66,00 240,80 332,37 193,06 

5 163,98 116,78  290,11  401,64 243,13 

6 121,78 53,43 298,32 398,88 218,10 

7 139,02 56,12 297,23 351,20 210,89 

8 152,51 60,85 282,69 489,75 246,45 

9 126,78 54,34 238,44 411,98 207,89 

10 130,76 48,87 309,23 278,90 191,94 

 

G2 - Moldeira Fechada Metálica    

  A B C D MÉDIA 

1 38,64 156,58 92,94 339,87 157,01 

2 135,10 19,28 393,44 242,91 197,68 

3 24,97 141,87 53,50 362,40 145,69 

4 59,82 41,77 401,69 234,31 184,40 

5 168,47 138,41 57,69 302,56 166,78 

6 111,72 11,93 410,05 276,93 202,66 

7 151,21 59,15 122,23 176,35 127,24 

8 132,31 13,35 407,98 289,75 210,85 

9 94,08 28,06 344,00 411,98 219,53 

10 96,47 42,67 489,62 378,90 251,92 

 

 

 

G3 - Moldeira Aberta Plástica SU    



  A B C D MÉDIA 

1 120,39 60,34 164,24 62,14 101,78 

2 226,49 294,92 171,85 55,07 187,08 

3 259,10 76,92 230,72 242,46 202,30 

4 62,01 396,78 313,83 39,16 202,95 

5 111,60 464,35 67,73 68,38 178,02 

6 98,99 217,73 164,11 46,57 131,85 

7 203,67 331,82 35,21 36,41 151,78 

8 37,03 459,30 270,97 23,86 197,79 

9 62,01 396,78 313,83 39,16 202,95 

10 26,27 256,27 301,87 22,15 151,64 

 

G4 - Moldeira Aberta Metálica SU    

  A B C D MÉDIA

1 74,93 83,03 86,42 53,75 74,53 

2 108,33 53,43 293,35 104,73 139,96 

3 64,12 156,87 156,43 42,90 105,08 

4 92,04 60,95 365,04 51,29 142,33 

5 90,29 55,07 298,03 41,12 121,13 

6 177,02 78,93 79,00 18,55 88,38

7 267,43 141,00 182,46 34,83 156,43 

8 68,42 356,94 55,62 16,34 124,33 

9 53,47 108,48 64,27 72,18 74,60 

10 79,23 56,73 112,94 53,21 75,53 

 

G5 - Moldeira Aberta Plástica Pattern   

  A B C D MÉDIA 

1 31,23 34,13 67,84 87,53 55,18

2 26,67 41,60 141,10 97,90 76,82 

3 41,60 38,40 213,36 56,69 87,51 

4 28,41 35,93 98,63 90,45 63,36

5 43,32 57,69 105,23 56,67 65,73 

6 63,47 118,48 84,27 82,18 87,10

7 36,09 102,40 170,83 53,83 90,79

8 42,67 76,21 134,34 46,65 74,97 

9 34,13 38,78 138,10 37,14 62,04

10 81,18 29,87 115,20 74,55 75,20 

G6 - Moldeira Aberta Metálica Pattern   



  A B C D MÉDIA 

1 23,42 30,93 62,93 58,82 44,03 

2 30,93 27,92 71,59 35,20 41,41

3 45,35 63,81 63,08 48,88 55,28 

4 23,48 29,34 87,43 25,77 41,51

5 63,08 32,00 108,82 28,06 57,99

6 27,73 46,93 122,80 35,47 58,23 

7 35,46 50,77 105,80 28,19 55,06

8 23,47 23,47 120,40 28,72 49,02 

9 27,73 27,82 78,93 46,31 45,20 

10 24,53 29,29 113,38 71,59 59,70

 

G7 - Moldeira Aberta Plástica Metal   

  A B C D MÉDIA

1 23,47 31,93 42,90 48,12 36,61 

2 28,93 27,62 81,60 35,20 43,34 

3 8,43 19,99 65,41 24,22 29,51

4 23,48 29,98 67,53 28,47 37,37 

5 35,10 39,18 87,98 26,56 47,21

6 27,73 46,73 87,80 35,34 49,40

7 34,83 35,78 71,10 37,66 44,84 

8 24,32 22,09 90,29 31,14 41,96

9 21,18 17,22 69,91 33,74 35,51 

10 24,98 32,33 73,38 65,38 49,02 

 

G8 - Moldeira Aberta Metálica Metal   

  A B C D MÉDIA 

1 34,94 29,87 72,92 31,82 42,39

2 34,99 43,13 62,13 27,69 41,99 

3 26,86 16,00 77,54 26,62 36,76 

4 38,44 38,40 53,33 26,67 39,21

5 26,67 41,60 72,94 22,80 41,00 

6 36,52 27,26 68,48 19,20 37,87

7 23,47 35,20 61,55 28,06 37,07

8 23,56 14,98 59,82 32,07 32,61 

9 15,33 9,67 71,47 24,27 30,19

10 21,36 25,60 68,25 29,87 36,27 

G9 - Índex    



 A B C D MÉDIA 

1 13,86 14,07 37,67 43,88 27,37 

2 24,49 24,01 52,77 31,21 33,12

3 43,78 29,87 29,09 23,76 31,63 

4 8,53 27,87 53,09 37,64 31,78

5 16,14 35,44 38,42 33,20 30,80

6 11,37 24,35 57,78 35,21 32,18 

7 10,69 18,00 40,13 42,67 27,87

8 8,90 14,23 45,19 23,54 22,97 

9 10,43 22,24 36,55 25,25 23,62 

10 10,67 19,04 45,97 25,17 25,21

 

G10 - Índex  com barra transpalatina   

 A B C D MÉDIA

1 10,67 16,08 59,73 23,42 27,48 

2 9,60 22,27 57,93 42,67 33,12 

3 7,54 16,00 57,07 27,73 27,09

4 12,09 23,04 48,98 31,15 28,82 

5 12,44 19,87 55,37 28,27 28,99

6 13,76 28,99 48,98 32,12 30,96

7 10,15 60,45 33,16 23,97 31,93 

8 11,76 33,33 31,21 22,18 24,62

9 9,87 22,18 27,92 21,53 20,38 

10 8,39 17,48 28,28 27,28 20,36 

 

G11 – Guia Multifuncional Metal    

 A B C D MÉDIA 

1 37,74 34,13 70,84 55,17 49,47

2 29,12 34,28 69,33 60,95 48,42 

3 15,86 29,87 87,53 17,56 37,71 

4 36,41 37,73 80,00 11,34 41,37

5 12,56 42,26 88,53 58,06 50,35 

6 41,82 34,56 91,73 37,33 51,36

7 26,54 27,78 56,31 19,45 32,52

8 22,90 29,20 64,50 34,86 37,87 

9 21,39 18,10 69,82 29,66 34,74

10 25,77 32,40 71,55 19,06 37,20 

G12 -  Guia Mulfifuncional Metal e União ao Guia   



 A B C D MÉDIA 

1 28,65 32,04 48,20 37,86 36,69 

2 16,44 28,16 74,05 16,50 33,79

3 27,19 21,61 58,93 25,80 33,38 

4 31,62 28,26 62,42 26,38 37,17

5 34,59 23,18 76,23 26,70 40,18

6 25,72 27,34 87,85 29,01 42,48 

7 32,49 39,16 98,18 36,45 51,57

8 27,89 33,51 62,94 31,19 38,88 

9 29,27 26,40 61,56 28,75 36,50 

10 25,85 30,37 49,65 49,82 38,92

 

MATRIZ METÁLICA    

  A B C D MÉDIA

1 32,00 23,42 63,01 19,42 34,46 

2 9,45 15,78 49,33 34,77 27,33 

3 10,88 19,60 77,05 38,81 36,59

4 10,93 17,12 86,56 25,69 35,08 

5 8,68 32,90 54,89 29,36 31,46

6 13,19 32,77 77,01 25,20 37,04

7 19,66 27,11 91,36 39,17 44,33 

8 15,49 33,00 77,29 42,68 42,12

9 8,55 18,84 26,95 29,34 20,92 

10 11,15 25,74 63,61 31,30 32,95 

 

 

Tabela 12: Análise estatística ANOVA (One-way / =0,05) - 12 grupos: 

 Soma dos Quadrados df MS F Sig. 

Between Groups 537777,112 12 44814,759 132,361 ,000 

Within Groups 39613,890 117 338,580     

Total 577391,002 129      

 

 

 

 



Tabela 13: Médias e distinção estatística significativa ( =0,05) - 12 grupos: 

Grupos N 
Subconjuntos de   = 0.05 

1 2 3 4 5 

10,00 10 27,3750   

9,00 10 28,6550   

13,00 10 34,2280   

8,00 10 37,5360     

12,00 10 38,9560     

7,00 10 41,4770     

11,00 10 42,1010     

6,00 10 50,7430 50,7430  

5,00 10  73,8700  

4,00 10   110,2300 

3,00 10    170,8140  

2,00 10    186,3760  

1,00 10     216,1050 

Sig.  ,199 ,212 1,000 ,797 1,000 

 

Tabela 14: Análise estatística ANOVA (One-way / Tukey  HSD, =0,05) - 12 grupos: 

(I) (J) 
Diferença Média 

(I-J) 
Erro Padrão Sig. 

95% Intervalo de Confiança 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1,00 2,00 29,72900 8,22898 ,025 1,8954 57,5626 

3,00 45,29100 8,22898 ,000 17,4574 73,1246 

4,00 105,87500 8,22898 ,000 78,0414 133,7086 

5,00 142,23500 8,22898 ,000 114,4014 170,0686 

6,00 165,36200 8,22898 ,000 137,5284 193,1956 

7,00 174,62800 8,22898 ,000 146,7944 202,4616 

8,00 178,56900 8,22898 ,000 150,7354 206,4026 

9,00 187,45000 8,22898 ,000 159,6164 215,2836 

10,00 188,73000 8,22898 ,000 160,8964 216,5636 

11,00 174,00400 8,22898 ,000 146,1704 201,8376 

12,00 177,14900 8,22898 ,000 149,3154 204,9826 

13,00 181,87700 8,22898 ,000 154,0434 209,7106 

2,00 1,00 -29,72900 8,22898 ,025 -57,5626 -1,8954 

3,00 15,56200 8,22898 ,797 -12,2716 43,3956 

4,00 76,14600 8,22898 ,000 48,3124 103,9796 

5,00 112,50600 8,22898 ,000 84,6724 140,3396 

6,00 135,63300 8,22898 ,000 107,7994 163,4666 



7,00 144,89900 8,22898 ,000 117,0654 172,7326 

8,00 148,84000 8,22898 ,000 121,0064 176,6736 

9,00 157,72100 8,22898 ,000 129,8874 185,5546 

10,00 159,00100 8,22898 ,000 131,1674 186,8346 

11,00 144,27500 8,22898 ,000 116,4414 172,1086 

12,00 147,42000 8,22898 ,000 119,5864 175,2536 

13,00 152,14800 8,22898 ,000 124,3144 179,9816 

3,00 1,00 -45,29100 8,22898 ,000 -73,1246 -17,4574 

2,00 -15,56200 8,22898 ,797 -43,3956 12,2716 

4,00 60,58400 8,22898 ,000 32,7504 88,4176 

5,00 96,94400 8,22898 ,000 69,1104 124,7776 

6,00 120,07100 8,22898 ,000 92,2374 147,9046 

7,00 129,33700 8,22898 ,000 101,5034 157,1706 

8,00 133,27800 8,22898 ,000 105,4444 161,1116 

9,00 142,15900 8,22898 ,000 114,3254 169,9926 

10,00 143,43900 8,22898 ,000 115,6054 171,2726 

11,00 128,71300 8,22898 ,000 100,8794 156,5466 

12,00 131,85800 8,22898 ,000 104,0244 159,6916 

13,00 136,58600 8,22898 ,000 108,7524 164,4196 

4,00 1,00 -105,87500 8,22898 ,000 -133,7086 -78,0414 

2,00 -76,14600 8,22898 ,000 -103,9796 -48,3124 

3,00 -60,58400 8,22898 ,000 -88,4176 -32,7504 

5,00 36,36000 8,22898 ,002 8,5264 64,1936 

6,00 59,48700 8,22898 ,000 31,6534 87,3206 

7,00 68,75300 8,22898 ,000 40,9194 96,5866 

8,00 72,69400 8,22898 ,000 44,8604 100,5276 

9,00 81,57500 8,22898 ,000 53,7414 109,4086 

10,00 82,85500 8,22898 ,000 55,0214 110,6886 

11,00 68,12900 8,22898 ,000 40,2954 95,9626 

12,00 71,27400 8,22898 ,000 43,4404 99,1076 

13,00 76,00200 8,22898 ,000 48,1684 103,8356 

5,00 1,00 -142,23500 8,22898 ,000 -170,0686 -114,4014 

2,00 -112,50600 8,22898 ,000 -140,3396 -84,6724 

3,00 -96,94400 8,22898 ,000 -124,7776 -69,1104 

4,00 -36,36000 8,22898 ,002 -64,1936 -8,5264 

6,00 23,12700 8,22898 ,212 -4,7066 50,9606 

7,00 32,39300 8,22898 ,009 4,5594 60,2266 

8,00 36,33400 8,22898 ,002 8,5004 64,1676 

9,00 45,21500 8,22898 ,000 17,3814 73,0486 

10,00 46,49500 8,22898 ,000 18,6614 74,3286 

11,00 31,76900 8,22898 ,011 3,9354 59,6026 

12,00 34,91400 8,22898 ,003 7,0804 62,7476 

13,00 39,64200 8,22898 ,000 11,8084 67,4756 



6,00 1,00 -165,36200 8,22898 ,000 -193,1956 -137,5284 

2,00 -135,63300 8,22898 ,000 -163,4666 -107,7994

3,00 -120,07100 8,22898 ,000 -147,9046 -92,2374 

4,00 -59,48700 8,22898 ,000 -87,3206 -31,6534 

5,00 -23,12700 8,22898 ,212 -50,9606 4,7066 

7,00 9,26600 8,22898 ,996 -18,5676 37,0996 

8,00 13,20700 8,22898 ,925 -14,6266 41,0406 

9,00 22,08800 8,22898 ,275 -5,7456 49,9216 

10,00 23,36800 8,22898 ,199 -4,4656 51,2016 

11,00 8,64200 8,22898 ,998 -19,1916 36,4756 

12,00 11,78700 8,22898 ,967 -16,0466 39,6206 

13,00 16,51500 8,22898 ,726 -11,3186 44,3486 

7,00 1,00 -174,62800 8,22898 ,000 -202,4616 -146,7944 

2,00 -144,89900 8,22898 ,000 -172,7326 -117,0654 

3,00 -129,33700 8,22898 ,000 -157,1706 -101,5034 

4,00 -68,75300 8,22898 ,000 -96,5866 -40,9194 

5,00 -32,39300 8,22898 ,009 -60,2266 -4,5594 

6,00 -9,26600 8,22898 ,996 -37,0996 18,5676 

8,00 3,94100 8,22898 1,000 -23,8926 31,7746 

9,00 12,82200 8,22898 ,939 -15,0116 40,6556 

10,00 14,10200 8,22898 ,885 -13,7316 41,9356 

11,00 -,62400 8,22898 1,000 -28,4576 27,2096 

12,00 2,52100 8,22898 1,000 -25,3126 30,3546 

13,00 7,24900 8,22898 1,000 -20,5846 35,0826 

8,00 1,00 -178,56900 8,22898 ,000 -206,4026 -150,7354 

2,00 -148,84000 8,22898 ,000 -176,6736 -121,0064 

3,00 -133,27800 8,22898 ,000 -161,1116 -105,4444 

4,00 -72,69400 8,22898 ,000 -100,5276 -44,8604 

5,00 -36,33400 8,22898 ,002 -64,1676 -8,5004 

6,00 -13,20700 8,22898 ,925 -41,0406 14,6266 

7,00 -3,94100 8,22898 1,000 -31,7746 23,8926 

9,00 8,88100 8,22898 ,997 -18,9526 36,7146 

10,00 10,16100 8,22898 ,990 -17,6726 37,9946 

11,00 -4,56500 8,22898 1,000 -32,3986 23,2686 

12,00 -1,42000 8,22898 1,000 -29,2536 26,4136 

13,00 3,30800 8,22898 1,000 -24,5256 31,1416 

9,00 1,00 -187,45000 8,22898 ,000 -215,2836 -159,6164 

2,00 -157,72100 8,22898 ,000 -185,5546 -129,8874 

3,00 -142,15900 8,22898 ,000 -169,9926 -114,3254 

4,00 -81,57500 8,22898 ,000 -109,4086 -53,7414 

5,00 -45,21500 8,22898 ,000 -73,0486 -17,3814 

6,00 -22,08800 8,22898 ,275 -49,9216 5,7456 

7,00 -12,82200 8,22898 ,939 -40,6556 15,0116 



8,00 -8,88100 8,22898 ,997 -36,7146 18,9526 

10,00 1,28000 8,22898 1,000 -26,5536 29,1136 

11,00 -13,44600 8,22898 ,915 -41,2796 14,3876 

12,00 -10,30100 8,22898 ,989 -38,1346 17,5326 

13,00 -5,57300 8,22898 1,000 -33,4066 22,2606 

10,00 1,00 -188,73000 8,22898 ,000 -216,5636 -160,8964 

2,00 -159,00100 8,22898 ,000 -186,8346 -131,1674 

3,00 -143,43900 8,22898 ,000 -171,2726 -115,6054 

4,00 -82,85500 8,22898 ,000 -110,6886 -55,0214 

5,00 -46,49500 8,22898 ,000 -74,3286 -18,6614 

6,00 -23,36800 8,22898 ,199 -51,2016 4,4656 

7,00 -14,10200 8,22898 ,885 -41,9356 13,7316 

8,00 -10,16100 8,22898 ,990 -37,9946 17,6726 

9,00 -1,28000 8,22898 1,000 -29,1136 26,5536 

11,00 -14,72600 8,22898 ,851 -42,5596 13,1076 

12,00 -11,58100 8,22898 ,971 -39,4146 16,2526 

13,00 -6,85300 8,22898 1,000 -34,6866 20,9806 

11,00 1,00 -174,00400 8,22898 ,000 -201,8376 -146,1704 

2,00 -144,27500 8,22898 ,000 -172,1086 -116,4414 

3,00 -128,71300 8,22898 ,000 -156,5466 -100,8794 

4,00 -68,12900 8,22898 ,000 -95,9626 -40,2954 

5,00 -31,76900 8,22898 ,011 -59,6026 -3,9354 

6,00 -8,64200 8,22898 ,998 -36,4756 19,1916 

7,00 ,62400 8,22898 1,000 -27,2096 28,4576 

8,00 4,56500 8,22898 1,000 -23,2686 32,3986 

9,00 13,44600 8,22898 ,915 -14,3876 41,2796 

10,00 14,72600 8,22898 ,851 -13,1076 42,5596 

12,00 3,14500 8,22898 1,000 -24,6886 30,9786 

13,00 7,87300 8,22898 ,999 -19,9606 35,7066 

12,00 1,00 -177,14900 8,22898 ,000 -204,9826 -149,3154 

2,00 -147,42000 8,22898 ,000 -175,2536 -119,5864 

3,00 -131,85800 8,22898 ,000 -159,6916 -104,0244 

4,00 -71,27400 8,22898 ,000 -99,1076 -43,4404 

5,00 -34,91400 8,22898 ,003 -62,7476 -7,0804 

6,00 -11,78700 8,22898 ,967 -39,6206 16,0466 

7,00 -2,52100 8,22898 1,000 -30,3546 25,3126 

8,00 1,42000 8,22898 1,000 -26,4136 29,2536 

9,00 10,30100 8,22898 ,989 -17,5326 38,1346 

10,00 11,58100 8,22898 ,971 -16,2526 39,4146 

11,00 -3,14500 8,22898 1,000 -30,9786 24,6886 

13,00 4,72800 8,22898 1,000 -23,1056 32,5616 

13,00 1,00 -181,87700 8,22898 ,000 -209,7106 -154,0434 

2,00 -152,14800 8,22898 ,000 -179,9816 -124,3144 



3,00 -136,58600 8,22898 ,000 -164,4196 -108,7524 

4,00 -76,00200 8,22898 ,000 -103,8356 -48,1684 

5,00 -39,64200 8,22898 ,000 -67,4756 -11,8084 

6,00 -16,51500 8,22898 ,726 -44,3486 11,3186 

7,00 -7,24900 8,22898 1,000 -35,0826 20,5846 

8,00 -3,30800 8,22898 1,000 -31,1416 24,5256 

9,00 5,57300 8,22898 1,000 -22,2606 33,4066 

10,00 6,85300 8,22898 1,000 -20,9806 34,6866 

11,00 -7,87300 8,22898 ,999 -35,7066 19,9606 

12,00 -4,72800 8,22898 1,000 -32,5616 23,1056 
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