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Araújo RFSB. Avaliação bidimensional e tridimensional da precisão de técnicas de moldagem 
sobre implantes [tese de doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 

RESUMO 

Devido à importância da obtenção de passividade no sucesso de reabilitações protéticas sobre 
implantes, e ao fato da não observância de consenso sobre qual a melhor técnica de moldagem, 
o presente estudo tem por objetivo avaliar “in vitro“ a exatidão de modelos totais, simulando uma
reabilitação sobre implantes “All-on-4 Concept“ na maxila, obtidos a partir de diferentes tipos
moldeiras e técnicas de união dos transferentes de moldagem por meio da avaliação do
desajuste vertical e da análise 3D da sobreposição de imagens digitais obtidas por
escaneamento. Dose diferentes moldagens sobre implantes foram avaliadas, divididas nos
seguintes grupos: Guia multifuncional com palato / transferentes unidos com metal e resina
acrílica (PM); Guia multifuncional com palato / transferentes unidos com resina acrílica (PR); Guia
multifuncional com palato / transferentes sem união (PC); Guia multifuncional sem palato /
transferentes unidos com metal e resina acrílica (OM); Guia multifuncional sem palato /
transferentes unidos com  resina acrílica (OR); Guia multifuncional sem palato / transferentes
sem união (OC); Moldeira plástica / transferentes unidos com metal e resina acrílica (MPM);
Moldeira plástica / transferentes unidos resina acrílica (MPR); Moldeira metálica / transferentes
unidos com metal e resina acrílica (MMM); Moldeira metálica / transferentes unidos com resina
acrílica (MMR); Guia multifuncional / transferentes unidos com metal e resina acrílica (GMM) e
Guia multifuncional / transferentes unidos com resina acrílica (GMR). Todas as moldagens (n=8)
foram realizadas com silicone de adição na consistência densa e regular. Dois métodos de
avaliação foram utilizados: registro dos desajustes verticais (adaptação cervical) e análise 3D da
sobreposição de imagens digitais obtidas por escaneamento. Após verificação da distribuição e
da homocedasticidade dos dados, métodos estatísticos (α=0,05) foram empregados para avaliar
a influência das variáveis independentes. Não houve diferença na precisão entre os grupos
(GMM, GMR, MPM, MPR, MMM e MMR) tanto na avaliação da desadaptação marginal global e
na análise 3D dos três eixos juntos (X, Y e Z). Assim como não houve diferença entre as técnicas
de moldagem que utilizaram transferentes unidos (OM, OR, PM e PR) quando comparado com
as técnicas de  moldagem sem união dos transferentes (OC e PC) utilizando os valores de
desadaptação marginal global e análise 3D dos três eixos juntos (X, Y e Z). Considerando as
limitações desse estudo pode-se sugerir que a utilização da de diferentes moldeiras e técnicas
de união dos transferentes não influenciou a precisão global dos modelos de gesso.

Palavras-chave: Prótese dentária. Implantes dentários. Adaptação marginal. 
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Araújo RFSB. Bidimensional and tridimensional evaluation of accuracy of impression implants 
techniques [tese de doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 

ABSTRACT 

Due to the importance of obtaining passivity in the success of prosthetic rehabilitation on implants, 
and because of non-observance of consensus on the techniques of impression, this study aims 
to analyzes “in vitro” accuracy of total casts, simulating a rehabilitation of “All-on-4 Concept” in 
maxilla, obtained from different types of trays and techniques of union of transfers trough the 
evaluation of vertical misalignment and of the 3D analysis of the overlap of digital images obtained 
by scanning. Twelve different impressions implants were evaluated, separated in this groups: 
Palate coverage multifunctional guide / metal and acrylic resin splint transfers (PM); Palate 
coverage multifunctional guide / acrylic resin splinted transfers (PR); Palate coverage 
multifunctional / without splint transfers (PC); Open palate multifunctional guide / metal and acrylic 
resin splint transfers (OM); Open palate multifunctional guide / metal and acrylic resin splint 
transfers (OR); Open palate multifunctional guide / without splint transfers (OC); Plastic tray / 
resin splinted transfers (MPR);  Plastic tray / metal and resin splinted transfers (MPM); Metal tray 
/ resin splinted transfers (MMR); Metal tray / metal and resin splinted transfers (MMM); 
Multifunctional guide / resin splinted transfers (GMR) and Multifunctional guide / metal and resin 
splinted transfers - GMM). All the impression (n=8) were made with polyvinyl siloxane impression 
material in putty and regular consistency. After verification of distribution and homoscedasticity 
data, statistical methods (α = 0.05) were used to verify the influence of the independent variables. 
There was no difference was found between the groups (GMM, GMR, MPM, MPR, MMM e MMR) 
for evaluation of vertical misfit and in 3D analysis of the three axes together (X, Y and Z). As there 
was no difference between the impression techniques that uses splinted transfers (OM, OR, PM 
and PR) when compared to the impression techinques that used transfers without union for 
evaluation of vertical misfit and in 3D analysis of the three axes together (X, Y and Z). With the 
limitations of this study it can be suggested that the use of different trays and different techniques 
of transfers union did not influence the overall precision of the casts. 

Keywords: Dental implant. Dental prosthesis. Dental materials. Impression techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reabilitação oral total suportada por quatro implantes1 (“All-on-4 concept”) com 

carga imediata para próteses fixas em acrílico na maxila é uma opção de tratamento 

eficiente nos casos de pacientes desdentados totais. Alguns estudos evidenciaram que 

não há diferenças significativas na distribuição de forças quando são utilizados quatro ou 

cinco implantes, e que a inclinação dos implantes posteriores melhora a distribuição das 

forças independentemente do número de implantes utilizados1-3. Implantes inclinados 

são utilizados nesse tipo de prótese para diminuir a extensão horizontal de cantilevers 

e/ou evitando cirurgias de enxertia do seio maxilar, trazendo como vantagens adicionais 

uma melhor distribuição de implantes em casos desfavoráveis4. 

Alguns trabalhos na literatura comprovaram a eficiência da biomecânica da 

reabilitação total suportada por quatro implantes. Maló et al.1 (2003) propuseram um 

protocolo para a reabilitação simples da mandíbula edêntula em até 2 horas, o chamado 

conceito “All-on-4”. Foram instalados 176 implantes em 44 pacientes com carga imediata 

utilizando próteses metaloplásticas. Além dos implantes que receberam carga, 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 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. Essas informações 

consolidam os conceitos biomecânicos utilizados no sistema All-on-42, 5. 

Soto-Penaloza et al.6 (2017) realizaram uma revisão sistemática sobre o “All-on-4 

Concept” em relação às suas indicações, procedimentos cirúrgicos, protocolos protéticos 

e complicações técnicas e biológicas após pelo menos três anos de funcionamento. As 

três principais bases de dados eletrônicas foram analisadas: MEDLINE (via PubMed), 

EMBASE e Cochrane Library da Cochrane Collaboration (CENTRAL).  Um total de 728 

artigos foram encontrados a partir do processo inicial de triagem. Destes artigos, 24 

preencheram os critérios de inclusão. Os autores concluíram que o tratamento com “All-

on-4 Concept” oferece uma maneira previsível de tratar a pacientes com maxila atrófica 

sem a necessidade de cirurgias reconstrutivas, o que aumenta a morbidade e as fases 

de tratamento. Os resultados obtidos indicam uma taxa de sobrevivência de mais de 24 
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meses de 99,8%. No entanto, as evidências atuais são limitadas devido à escassez de 

informações relacionadas à qualidade metodológica e falta de acompanhamento 

adequado.  

Em implantodontia, todos os passos, clínicos ou laboratoriais, têm influência direta 

no resultado final do trabalho reabilitador. Minimizar os erros acumulados nessas etapas 

pode aumentar a longevidade do tratamento7-9. Buscar um assentamento passivo de 

uma prótese implantossuportada é fundamental para o sucesso de uma reabilitação 

oral10. Diferentemente das próteses em dentes naturais, as sobre implantes, devido à 

ausência de ligamento periodontal, irão transmitir as forças diretamente aos tecidos 

perimplantares, 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 osso11-13. 

Mesmo após a osseointegração dos implantes, falhas de natureza tanto 

mecânica, quanto biológica, podem acontecer na ausência de passividade. 

Mecanicamente, pode haver desde o afrouxamento dos parafusos, até a fratura de 

componentes. Biologicamente, as falhas resultam na perda óssea ao redor dos 

implantes7,8,14. A precisão de adaptação entre componentes protéticos em 

implantodontia pode ser influenciada por muitos fatores, destacando-se as etapas 

clínicas e laboratoriais, que estão envolvidas durante a execução do tratamento. 

A realização da moldagem e produção do modelo de trabalho estão sujeitos às 

variáveis que podem alterar ou comprometer a biomecânica decorrentes de uma 

deficiente adaptação, entre implantes e componentes protéticos. Estudos recentes vem 

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

confiáveis na reabilitação com próteses implantossuportadas13-17. 

Por mais avançadas que sejam as tecnologias empregadas na elaboração de 

técnicas e na confecção de materiais, pequenos erros, que vão desde a moldagem inicial 

até a instalação da prótese, estão frequentemente presentes no tratamento. Por isso, 

clinicamente, é impossível que uma adaptação completamente passiva seja alcançada 

na construção de uma prótese sobre múltiplos implantes, devido ao grande número de 

fatores relacionados18.  
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Buscando conseguir o melhor assentamento passivo, é fundamental realizar de 

forma precisa a transferência da posição tridimensional do implante da boca para o 

modelo de gesso. Entretanto, a precisão da moldagem de transferência é influenciada 

por diversos fatores, como: tipo união dos transferentes de moldagem, angulação dos 

implantes, número de implantes, distorção do material de moldagem, alteração 

dimensional do gesso e pelo desenho e rigidez da moldeira19. 

Na prótese total fixada por 4 (“All-on-4 Concept”) ou mais implantes sofre mais 

influência com relação à estabilização de componentes de moldagem e consequente 

adaptação passiva. Porque nesse tipo de reabilitação há um maior número de implantes 

envolvidos, abrangendo toda arcada do paciente; a barra metálica, por consequência, 

também é extensa, sofrendo assim maiores influências no processo de confecção; a 

disposição dos implantes é em curva e, muitas vezes, com inclinações diferentes o que 

pode interferir negativamente na obtenção de modelos precisos15, 20. Assim, todos esses 

fatores são contribuintes para uma maior possibilidade de falhas de adaptação nesse 

tipo de prótese, o que leva à necessidade de um cuidado maior na sua realização. 

Assunção et al.21 (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 o silicone 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.  

Ozan e Hamis12 (2019) avaliaram digitalmente 4 diferentes técnicas de moldagens 

sobre implantes utilizadas em reabilitações com prótese protocolo (“All-on-4”) variando a 

angulação (0, 10, 20 e 30 graus) dos implantes distais. As técnicas de moldagens 
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utilizadas foram: moldagem fechada utilizando transferente com “cap” plástico, 

moldagem fechada com transferente sem “cap” plástico, moldagem aberta com 

transferentes unidos entre si e moldagem aberta com transferentes reunidos após 

secção da primeira união. O material de moldagem utilizado foi o silicone de adição 

(Hydrorise Maxi Monophase; Zhermack). Como conclusão foi observado que os menores 

deslocamentos lineares e angulares foram obtidos a partir das moldagens abertas em 

comparação com as moldagens fechadas e o aumento da angulação dos implantes 

distais aumentou os desvios angulares e lineares. 

Ozkomur e Manfroi22 (2018) ressaltaram a importância do planejamento reverso 

dentro da implantodontia. Segundo os autores, o correto diagnóstico através do 

enceramento e confecção de guias aumenta a previsibilidade do tratamento reabilitador. 

Sendo assim, a utilização do guia multifuncional, que fora produzido a partir da 

duplicação de uma prótese total, planejando a posição dos dentes na boca, para 

instalação dos implantes, novamente poderia ser utilizado, mas agora para favorecer a 

moldagem dos transferentes e, ao mesmo tempo, manter a dimensão vertical de oclusão 

do paciente. 

Moldeiras metálicas, moldeiras plásticas e guia multifuncional (moldeira individual) 

são os tipos de moldeiras mais utilizados para moldar próteses totais fixas sobre 

implantes. Vários estudos recomendam a utilização de moldeiras rígidas, independente 

do material de moldagem utilizado. Por outro lado, moldeiras individuais (como o guia 

multifuncional) pode produzir modelos de gesso mais precisos já que a quantidade de 

material de moldagem utilizado é menor. Entretanto, não existem muitos estudos que 

comparem a influências das moldeiras na precisão da moldagem para confecção de 

prótese total fixada sobre implantes de prótese17. 

Dentre os guias multifuncionais, dois desenhos são mais utilizados para realizar 

a moldagem em uma reabilitação oral em prótese sobre implantes do tipo protocolo, 

sendo um com cobertura de palato e outro com palato aberto. O guia multifuncional com 

cobertura de palato é mais rígido e estável, entretanto o guia com palato aberto possibilita 

um melhor acesso aos implantes pelo operador, facilitando assim o procedimento de 

moldagem22. 
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Del’Acqua et al.23 (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) = 32μm (SD 2); TM = 44 μm (SD 10), SM = 69 μm (SD 28), TP = 164 μm (SD 

58); SP = 128 μm (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. 



22 

Em relação ao método de união dos transferentes para a realização da moldagem 

sobre implantes Del’Acqua et al.24 (2008) e Jo et al.25 (2010) concluíram que a técnica 

com transferentes quadrados é melhor do que a com transferentes cônicos. Quanto ao 

método de união dos transferentes quadrados, Ivanhoe et al.26 (1991) descreveram uma 

técnica com os transferentes quadrados unidos com resina composta fotopolimerizável. 

Vigolo et al.27 (2003), Naconecy et al.28 (2004), Del’Acqua et al.24 (2008), Al Quran et al.14 

(2012), preconizaram a união dos transferentes quadrados com resina acrílica para 

realização das moldagens de transferência em implantes de hexágono externo, obtendo-

se dessa forma os melhores resultados. 

Papaspyridakos et al.13 (2016) avaliaram o efeito do tipo de conexão (plataforma 

do implante ou intermediário protético) e técnicas de moldagem na precisão de 

adaptação  de próteses totais fixas sobre implantes. As moldagens nesse estudo foram 

realizadas diretamente na plataforma do implante ou nos intermediários protéticos 

utilizando transferentes unidos entre si e também transferentes sem união, o material de 

moldagem utilizado foi sempre o poliéter (Impregum; 3M ESPE). Eles observaram que 

na técnica de moldagem diretamente na plataforma do implante a utilização de 

transferentes unidos entre si apresentaram melhores resultados do que a técnica de 

moldagem sem união dos transferentes. Porém, para a técnica de moldagem realizada 

sobre o intermediário protético a união ou não dos transferentes não influenciou na 

precisão de adaptação. 

Baig29 (2014), considerando o procedimento de moldagem de transferência de 

implantes fundamental para se obter uma prótese passiva, revisou a literatura científica 

sob diferentes aspectos. O autor avaliou trabalhos entre os anos de 1990 e 2012. Após 

aplicar os critérios de exclusão, cinquenta e nove trabalhos foram selecionados, sendo 

que três clínicos e todos os demais estudos laboratoriais. Segundo o autor, quinze 

estudos compararam silicone de adição e poliéter. Desses, onze não acharam diferenças 

entre os dois materiais. Trinta trabalhos avaliaram a eficiência da união dos 

transferentes, dos quais treze consideraram melhor unir e outros trezes não acharam 

diferenças entre unir ou não os transferentes. Dos vinte e cinco trabalhos que 

compararam transferentes de moldeira fechada e moldeira aberta, doze consideraram 

moldeira fechada superior e onze não acharam diferenças entre ambos. Doze estudos 
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avaliaram a influência da angulação de implantes e acharam diferenças estatisticamente 

significantes com angulações entre 20 e 25 graus e sem diferenças estatisticamente 

significantes com angulações entre 5 e 15 graus para a maioria dos trabalhos, exceto 

dois. O autor concluiu que: silicone de adição e poliéter são os materiais de eleição para 

moldagem de transferência de implantes; a evidência para unir, é fraca e os resultados 

de unir e não unir se equivalem; transferentes para moldeira aberta são mais eficientes; 

implantes com angulações entre 20 e 25 graus interferem na precisão da transferência. 

Flügge et al.30 (2018) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise para 

avaliar e comparar a precisão das moldagens de implantes convencionais e digitais. 

Foram selecionados 79 estudos entre 2012 e 2017 sobre moldagens de implantes, sendo 

77 estudos experimentais, um ensaio clínico controlado e um retrospectivo. A maioria 

dos estudos incluídos (75) foram realizados in vitro e quatro in vivo. Os resultados das 

moldagens de implantes convencionais e digitais exibiram alta heterogeneidade. Eles 

concluíram que os dados disponíveis para avaliar a precisão das moldagens (digital e 

convencional) de implantes têm um baixo nível de evidência e não incluem dados 

suficientes de estudos in vivo para aplicação de recomendações clínicas. 

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

reabilitações protéticas sobre implantes, da possibilidade de implantes angulados 

interferirem na obtenção de modelos precisos, da não observância de consenso na 

literatura sobre as técnicas de moldagens, da ausência de trabalhos que avaliem a 

moldagem em reabilitações baseados no “All-on-4 Concept” em maxila comparando 

diferentes tipos de moldeiras e técnicas de união  dos transferentes, a proposta  deste 

estudo  foi  avaliar “in vitro“ a exatidão de modelos totais, simulando uma reabilitação 

sobre implantes “All-on-4 Concept“ na maxila, obtidos a partir de diferentes tipos 

moldeiras, técnicas de união dos transferentes de moldagem por meio da avaliação do 

desajuste vertical e da análise 3D da sobreposição de imagens digitais obtidas por 

escaneamento. 
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4 CONCLUSÃO 

Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que: 

- Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (GMM, GMR, MPM,

MPR, MMM e MMR) utilizando os valores de desadaptação marginal global entre

infraestrutura metálica e análogos/ e na análise 3D dos três eixos juntos (X, Y e Z);

- A união dos transferentes com metal e resina acrílica apresentou melhores resultados

do que a união apenas com resina acrílica para os grupos MPM e GMR no eixo Z e na

combinação entre os eixos XZ. Na análise global 3D por análogos a moldagem com guia

multifuncional (GMM e GMR), a técnica de união dos transferentes com hastes metálicas

apresentou melhores resultados;

- Não houve diferença estatisticamente significativa entre as técnicas de moldagem que

utilizaram transferentes unidos (OM, OR, PM e PR) quando comparado com as técnicas

de  moldagem sem união dos transferentes (OC e PC) utilizando os valores de

desadaptação marginal global entre infraestrutura metálica e análogos/ análise 3D dos

três eixos juntos (X, Y e Z);

- A técnica de moldagem (PR) produziu modelos mais precisos do que a técnica OM na

avaliação valores de desadaptação marginal global entre infraestrutura metálica e

análogos. Na avaliação global dos três eixos juntos (X, Y e Z), todos os grupos (OM, OR,

OC, PM, PR, PC) produziriam modelos com precisão similar;

- Na análise 3D, no eixo Y a técnica de moldagem PR gerou modelos mais precisos em

comparação com a técnica OM. Para o eixo X, a técnica PM foi superior a técnica OC. E

no eixo Z, as técnicas de moldagens PC e OC produziram modelos mais precisos que a

técnica OM;



67 

- Os métodos de avaliação da precisão da técnica de moldagem utilizados no presente

estudo apresentaram resultados diferentes entre si.
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