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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar o desajuste vertical, horizontal e a passividade de 

infraestruturas fabricadas em zircônia e cobalto-cromo por tecnologia CAD/CAM e pelo 

método da fundição convencional. Dezesseis infraestruturas em monobloco, foram obtidas a 

partir de uma matriz metálica contendo três implantes Brånemark compatíveis de plataforma 

regular (Titamax Cortical Ti, Neodent). Oito infraestruturas foram confeccionadas pelo 

sistema CAD/CAM (NeoShape, Neodent): quatro em zircônia (Zircad)  e quatro em cobalto-

cromo (CoCrcad). Outras oito infraestruturas foram obtidas pelo método da fundição 

convencional: quatro em cobalto-cromo com pilar UCLA cinta Co-Cr (CoCrUCci) e quatro 

em cobalto-cromo com pilar UCLA calcinável (CoCrUCc). O ajuste vertical, horizontal e a 

passividade pelo teste do parafuso único foram mensurados usando microscopia eletrônica de 

varredura com aumento de 250x. Inicialmente avaliou-se a passividade pelo teste do parafuso 

único e posteriormente para avaliar o desajuste vertical e horizontal, apertou-se todos os 

parafusos, com torque de 20Ncm. Média, desvio padrão, valor mínimo e máximo foram 

calculados para cada grupo. As medidas de desajuste horizontal foram transformadas em 

frequência cumulativa para categorização da variável e posterior comparação grupos a grupo. 

Para avaliar a existência de diferenças quantitativas entre os grupos testados para desajuste 

vertical e passividade, foi usado o teste Kruskal-Wallis. O teste Mann-Whitney foi usado para 

comparar as diferenças estatísticas grupo a grupo (p<0,05). Foram observados os respectivos 

valores de média e desvio padrão em micrômetros para desajuste vertical e passividade: 

Zircad (5,9 ± 3,6; 107,2± 36), CoCrcad (1,2 ± 2,2; 107,5± 26), CoCrUCci (11,8 ± 9,8; 124,7± 

74), CoCrUCc (12,9 ± 11,0; 108,8± 85). Observaram-se diferenças estatísticas para medidas 

de desajuste vertical (p=0,000). O teste Mann-Whitney revelou diferenças estatísticas 

(p<0,05) entre todos os grupos, exceto entre CoCrUCci e CoCrUCc (p=0,619). Nenhuma 

diferença estatística foi observada para a passividade das infraestruturas. Em relação ao 

desajuste horizontal, os grupos ZirCAD e CoCrcad não apresentaram melhores valores em 

relação a CoCrUCci e CoCrUCc. Baseado nos resultados pode-se concluir que infraestruturas 

confeccionadas por tecnologia CAD/CAM obtiveram melhores valores de ajuste vertical que 

aquelas fabricadas pelo método da fundição, apesar disso, a passividade das infraestruturas 

não foi influenciada pela técnica de fabricação e material utilizado.  O ajuste horizontal obtido 

pelas infraestruturas fabricadas por CAD/CAM não foi superior àquelas fabricadas por 

fundição. Uma menor variabilidade no ajuste vertical e na passividade foi observada quando 

infraestruturas foram fabricadas por tecnologia CAD/CAM. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to compare the misfit vertical, horizontal and passivity of 

zirconia and cobalt-chromium frameworks fabricated for CAD / CAM technology and 

conventional method of casting. Sixteen frameworks in one-piece, were obtained from a 

metallic matrix containing three Brånemark compatible implants with regular platform  

(Titamax Cortical Ti, Neodent). Eight frameworks were fabricated by CAD / CAM system 

(NeoShape, Neodent): four in zirconia (ZirCAD) and four cobalt-chromium (CoCrcad). Eight 

other frameworks were obtained by conventional casting method: four cobalt-chromium with 

UCLA abutment premachined Co-Cr (CoCrUCci) and four cobalt-chromium with UCLA 

abutment castable (CoCrUCc). The fit vertical, horizontal and passivity by one-screw test 

were measured using scanning electron microscopy with magnification of 250x. Initially 

evaluated the passivity by one-screw test and subsequently to assess the vertical and 

horizontal misfit, tightened all the screws with a torque of 20 Ncm. Mean, standard deviation, 

minimum and maximum values were calculated for each group. Measurements of horizontal 

misfit were transformed into cumulative frequency for categorization of the variable and the 

group later comparison groups. To evaluate the existence of quantitative differences between 

the groups tested for vertical misfit and passivity, we used the Kruskal-Wallis test. The Mann-

Whitney test was used to compare group to group statistical differences (p <0.05). Were 

observed the respective mean and standard deviation for vertical misfit and passivity in 

micrometers: ZirCAD (5.9 ± 3.6, 107.2 ± 36), CoCrcad (1.2 ± 2.2, 107.5 ± 26 ), CoCrUCci 

(11.8 ± 9.8, 124.7 ± 74), CoCrUCc (12.9 ± 11.0, 108.8 ± 85). There were statistical 

differences in measures of vertical misfit (p = 0.000). The Mann-Whitney test revealed 

statistical differences (p <0.05) between all groups except between CoCrUCci and CoCrUCc 

(p = 0.619). No statistical difference was observed for the passivity. In relation to the 

horizontal misfit groups ZirCAD and CoCrcad did not show best values in relation to 

CoCrUCci and CoCrUCc. Based on the results it can be concluded that frameworks fabricated 

by CAD / CAM technology had better values of vertical fit than those manufactured by the 

casting method, nevertheless, the passivity was not influenced by manufacturing technique 

and material used. The horizontal fit obtained by frameworks manufactured by CAD / CAM 

was not superior to those manufactured by casting. A lower variability in vertical adjustment 

and passivity was observed when frameworks were fabricated by CAD / CAM technology. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

O ajuste passivo em infraestruturas implantossuportadas é definido como o simultâneo 

contato circunferencial entre a superfície total de assentamento da prótese com os implantes, 

sem desenvolvimento de tensões antes do carregamento funcional (WATANABE et al., 2000; 

ABDUO et al., 2010). Sendo considerado um pré-requisito essencial para a manutenção do 

equilíbrio mecânico e biológico. Do ponto de vista biomecânico, o ajuste passivo pode 

influenciar na redução da taxa de desaperto e/ou fratura de parafuso prótetico e do pilar, 

minimizar a perda óssea ao redor do implante por diminuir o acúmulo de biofilme, as tensões 

e os micromovimentos na região periimplantar, além disso, reduz o risco da fratura do 

implante (BYRNE et al., 1998; CHANG et al., 2005; KANO et al., 2006; AL-FADDA; 

ZARB; FINER, 2007; KANO et al., 2007; CAMARGOS et al., 2012). Ainda assim, estudos  

confirmam que algum grau de imprecisão poderá sempre estar presente (ORTORP et al., 

2003; SOUSA et al., 2008; TORRES et al., 2011). 

Diferentes estudos indicam que técnicas de fabricação bem controladas são necessárias 

para o alcance da longevidade no tratamento com implantes (CARR; BRUNSKI; HURLEY,                                                                                                 

1996; ABDUO et al., 2011a). As etapas clínicas e laboratoriais afetam o ajuste das próteses 

implantossuportadas, desta forma, tem-se buscado procedimentos que minimizem a formação 

de desajustes e tensões na interface/pilar implante (SCHIFFLEGER et al., 1985; RIEDY; 

LANG; LANG, 1997; CAROTENUTO et al., 1999; BARBOSA et al., 2007a?; SILVA et al., 

2008).  O método de fabricação e o material usado são fatores que podem influenciar 

diretamente no nível de ajuste alcançado e nas tensões geradas por infraestruturas 

implantossuportadas (HEDKVIST; MATTSSON; HELLDEN, 2004; ABDUO et al., 2011). 

De acordo com a técnica de fabricação, estas infraestruturas protéticas podem ser produzidas 

por diferentes métodos: fundição em monobloco, fundição e solda, fundição e eletrocorrossão, 

MAD/MAM (manufactured aided design/ manufactured- aided manufacturing) e por 

tecnologia CAD/CAM (Computer-aided design/computer-aided manufacturing) (CHANG et 

al., 2005; SOUSA et al., 2008; SILVA et al., 2008; KAPOS et al., 2009; HJALMARSSON et 

al., 2010; NEVES et al., 2012; ZAGHLOUL; YOUNIS, 2012). Dentre os materiais 

comumente usados para fundição, tem-se: ligas em ouro, paládio-prata, titânio c.p, cobalto-

cromo, níquel-cromo e níquel-cromo-titânio. Os sistemas CAD/CAM têm possibilitado 
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infraestruturas a partir de blocos sólidos de titânio, cobalto-cromo ou zircônia 

(HJALMARSSON et al., 2010; DRAGO; HOWELL, 2012). 

Apesar das diferentes técnicas e materiais disponíveis para fabricação de 

infraestruturas implantossuportadas, não existe uma combinação que forneça uma fórmula 

ideal em relação à padronização de resultados, tempo de processamento reduzido, ajuste 

preciso e baixos custos (ABDUO et al., 2011a).  A técnica de fundição, método mais utilizado 

na fabricação de infraestruturas para próteses sobre implantes, tem sido amplamente estudada 

(COSTA et al., 2003; CHANG et al., 2005; KANO et al., 2007; SOUSA et al., 2008; SILVA 

et al., 2008). Dentre suas principais vantagens estão os custos reduzidos, fácil acesso e baixa 

complexidade para desenvolvimento da técnica (DRAGO; HOWELL, 2012). Suas 

desvantagens ─ porosidade, ranhuras e distorções volumétricas ─ são resultantes das etapas 

de enceramento, inclusão, queima da cera, fundição da liga, acabamento e polimento (CARR; 

BRUNSKI; HURLEY, 1996; CHANG et al., 2005; KANO et al., 2006; TORRES et al., 

2007).  

 A tecnologia CAD/CAM, introduzida na odontologia no final dos anos 80, tem sido 

desenvolvida com o propósito de reduzir e/ou eliminar os problemas do processo de fundição 

(DRAGO, 2006; AL-FADDA; ZARB; FINER, 2007; HAMMERLE et al., 2009). Nessa 

técnica, para construção de próteses sobre implantes, a topografia de um modelo de trabalho 

ou a própria arcada do paciente são transformados em imagens digitalizadas, por meio de um 

escâner óptico (a laser, ou infravermelho) ou de contato. A partir destas imagens, com auxílio 

de um software, desenha-se a futura infraestrutura.  O desenho da infraestrutura, também 

chamado de “arquivo CAD”, será materializado a partir de blocos metálicos (Co-Cr ou Ti c.p) 

ou cerâmicos (ZrO2), por uma máquina de usinagem controlada por computador “CAM”. 

(ORTORP et al., 2003; DRAGO et al., 2010; ALMASRI et al., 2011; MIYAZAKI; HOTTA, 

2011). 

 Dentre as principais vantagens relatadas pelas empresas fabricantes, está a maior 

durabilidade, a simplificação técnica, redução das etapas, do tempo necessário para fabricação 

e a possibilidade de melhor precisão do ajuste. (TAKAHASHI; GUNNE, 2003; 

HAMMERLE et al., 2009; KATSOULIS et al., 2012). Além disso, o CAD/CAM é um dos 

únicos meios para se produzir infraestruturas em zircônia (MANICONE; ROSSI IOMMETTI; 

RAFFAELLI, 2007). 

As cerâmicas à base de zircônia (ZrO2) estabilizadas com ítrio (Y2O3), também 

chamadas de Y-TZP,  são cada vez mais utilizadas para restaurações múltiplas e unitárias em 

dentes e implantes (KOLLAR et al., 2008), devido a sua elevada tenacidade à fratura, alta 
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dureza e resistência ao desgaste, estabilidade química, biocompatibilidade e baixa adesão 

bacteriana (AL-AMLEH; LYONS; SWAIN, 2010; GUESS; ATT; STRUB, 2010). Apesar das 

vantagens, recente estudo revelou piores valores de desajuste vertical antes a após ciclagem 

mecânica em infraestruturas de zircônia fabricadas por CAD/CAM-Cerec e copy milling-

Zircozahn, em comparação a infraestruturas metálicas de níquel-cromo fabricadas por 

fundição (ZAGHLOUL; YOUNIS, 2012).  

As ligas nobres ainda são os materiais mais indicados para fabricação de 

infraestruturas com adequado ajuste (DRAGO; HOWELL, 2012). No entanto, o alto custo 

deste material não o torna acessível. A tecnologia CAD/CAM, além da confecção de 

infraestruturas em zircônia, tem permitido a fabricação de barras protéticas em ligas de 

cobalto-cromo (KARL; TAYLOR, 2011). Estas, se bem confeccionadas e precisas, poderiam 

substituir a fundição convencional com ligas nobres de alto custo. Isto reduziria os custos de 

tratamento na implantodontia. Diversos estudos in vitro indicam que infraestruturas para 

prótese fixa sobre implantes, fabricadas em titânio e usando CAD/CAM, são mais precisas 

que aquelas fabricadas em ligas áureas por fundição (AL-FADDA; ZARB; FINER, 2007; 

ELIASSON et al., 2010). No entanto, pouco tem sido pesquisado em relação ao ajuste passivo 

em outros metais, como por exemplo, o cobalto-cromo (KARL; TAYLOR, 2011).  

Tendo em vista o crescente uso de tecnologia CAD/CAM na implantodontia e o 

promissor uso para fabricação de infraestruturas, é necessário avaliar se essa alternativa 

apresenta-se viável no que concerne a adaptação marginal. Dessa forma, o objetivo deste 

estudo foi comparar o ajuste vertical, horizontal e passividade de infraestruturas para prótese 

fixa de três elementos, confeccionadas pelos métodos CAD/CAM e fundição convencional 

fabricadas com zircônia e cobalto-cromo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  O AJUSTE EM INFRAESTRUTURAS FABRICADAS PELO MÉTODO DA 

FUNDIÇÃO USANDO O PILAR  UCLA. 

  

Costa et al. (2003), verificaram a adaptação marginal obtida nas infraestruturas 

implantossuportadas em monobloco produzidas com liga de níquel cromo titânio (Ni-Cr-Ti) 

em comparação com a liga de paládio prata (Ag-Pd). A avaliação da passividade das 

infraestruturas foi feita pelo teste de Sheffield (teste do parafuso único). Oito infraestruturas 

de cada liga foram produzidas sobre quatro implantes na região anterior da mandíbula. As 

infraestruturas foram apertadas em um dos lados com o torque de 20Ncm, os implantes 

desapertados foram avaliados na face vestibular e lingual usando um microscópio óptico. As 

peças em Ni-Cr-Ti apresentaram interfaces de desajustes menores que as de Ag-Pd. Com base 

na análise dos dados, os autores concluíram que a liga de Ni-Cr-Ti possibilita a obtenção de 

infraestruturas implantossuportadas em monobloco com desadaptação menor se comparada à 

das obtidas em liga de Pd-Ag, tradicionalmente indicada para esta situação.  

 

 Chang et al. (2005), compararam a precisão dimensional de infraestruturas para 

próteses sobre implantes fundidas, em máquina para fundição a vácuo, com infraestruturas 

fundidas convencionalmente em máquina de centrifugação. Vinte infraestruturas de três 

elementos foram confeccionadas utilizando-se pilares do tipo UCLA. Dez foram fundidas  a 

vácuo e dez pelo método convencional de centrifugação. A avaliação da passividade das 

infraestruturas foi feita pelo teste do parafuso único. A média para o lado desapertado, quando 

apertado o parafuso no implante 1, variou entre 44μm e 48μm para a fundição convencional 

em centrífuga, comparada à média entre 28μm e 32μm apresentada pela fundição a vácuo. 

Quando se apertou o parafuso no implante 3, a média do lado desapertado variou entre 40μm 

e 51μm para a fundição em centrífuga convencional,  27μm e 29μm para a fundição a vácuo, 

apresentando diferença estatística em todas as situações citadas. Os autores concluíram que a 

fundição a vácuo produz infraestruturas mais precisas e com melhores ajustes do que quando 

fundidas por centrifugação convencional e que o teste do parafuso único para a verificação do 

ajuste das infraestruturas foi um método bastante efetivo. 
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 Barbosa et al. (2005), avaliaram o grau de ajuste vertical na interface pilar/ implante, 

quando se utiliza pilares "UCLA" calcináveis com diferentes níveis de torque. Duas matrizes 

metálicas contendo três implantes de hexágono externo 3.75mm de diâmetro por 10mm de 

altura foram inseridas em um modelo mestre, simulando a ausência de três dentes em cada 

hemi-arco: segundo pré-molar, primeiro e segundo molar. Um enceramento na região peri- 

implantar foi realizado com cera rosa para simular os tecidos gengivais. Para obtenção de um 

modelo mestre em gesso, os implantes foram moldados pela técnica da moldeira aberta. Três 

diferentes laboratórios construiram quatro próteses fixas  de três elementos, em liga de  Ni-Cr. 

As infraestruturas foram fixadas nas matrizes inicialmente com torque de 10Ncm e analizadas 

em MEV, depois foram removidas e apertadas com torque de 20Ncm e novamente foram 

levadas  ao MEV. Todos os valores de desajuste foram maiores quando a carga de 10Ncm foi 

aplicada, diminuindo, em alguns casos, mais do que 35μm após torques aplicados com carga 

de 20 Ncm. Depois do torque de 20 Ncm aplicado, dezesseis regiões analisadas apresentaram 

valores menores do que 10μm. Os autores observaram que a aplicação de torques adequados 

pode diminuir o desajuste na interface pilar/implante e, portanto, poderia diminuir 

complicações mecânicas como o  afrouxamento ou fratura do parafuso. 

 Barbosa et al. (2007a), avaliaram comparativamente o desempenho de três laboratórios 

de prótese dentária (Labs A, B e C) pela análise do ajuste vertical de pilares UCLA 

calcináveis durante o processo de fundição e solda de uma mesma prótese. Quatro próteses 

fixas de três elementos foram confeccionadas por cada laboratório utilizando pilares do tipo 

UCLA calcináveis. A avaliação do ajuste foi realizada em microscopia eletrônica de varredura 

sob aumento de 500x nas faces mesial e distal de cada elemento da prótese, totalizando 24 

medidas por laboratório. Este estudo mostrou que os valores dos ajustes obtidos  no estágio de 

fundição de pilares UCLA podem ser influenciados quando processados por diferentes 

laboratórios, devido, por exemplo, a experiência do técnico, tipo de inclusão, etc. A Solda 

convencional por si só, aumentou o grau de desajuste das infraestruturas, independentemente 

de qual laboratório as fez. 

 

 Silva et al. (2008), investigaram a influência do processo de soldagem a laser e 

eletrocorrosão sobre o ajuste passivo de infraestrututras implanto-retidas e 

implantossuportadas em titânio. Usando pilares UCLA, os autores confeccionaram vinte 
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infraestruturas fundidas em titânio comercialmente puro, que foram fabricadas a partir de um 

modelo mestre, com cinco implantes colocados em paralelo na região interforaminal. As 

infraestruturas foram divididas em quatro grupos: 10 amostras foram testadas antes (G1) e 

depois (G2) da aplicação de eletrocorrosão, e outras 10 foram seccionadas em cinco partes e 

soldadas a laser antes (G3) e depois (G4) da aplicação de eletrocorrosão. A adaptação passiva 

entre os pilares das infraestruturas e implantes foi avaliada quando o teste do parafuso único 

foi aplicado com o parafuso de titânio torqueado manualmente com 10Ncm. A leitura dos 

desajustes foi realizada com por um microscópio óptico, nas faces vestibular e lingual das 

interfaces. Os resultados indicaram que a aplicação eletrocorrosão melhorou 

significativamente a adaptação marginal, que a soldagem a laser melhora adaptação marginal, 

associada ou não a procedimento de eletrocorrosão e que solda a laser e 

eletrocorrosão produziram os melhores resultados, melhorando a precisão das infraestruturas. 

Baseados nisto, os autores concluíram que infraestruturas com desajustes clinicamente 

inaceitáveis após fundição em monobloco podem apresentar uma adaptação precisa se 

seccionadas e soldadas a laser. O mesmo pode ser dito para eletrocorrosão, que não só permite 

o ajuste clinicamente aceitável da peça, mas também tem a vantagem de evitar que a mesma 

seja seccionada, o que poderia resultar no seu enfraquecimento estrutural. 

 Barbosa et al. (2008), investigaram se existe uma correlação direta entre o nível de 

desajuste vertical na interface pilar / implante e as perdas de torque (destorque) no parafuso 

do pilar. Para isto, foi usada uma matriz de bronze simulando a curva mandibular, onde foram 

inseridos cinco implantes H.E diâmetro 4,1mm. A matriz foi moldada com moldeira aberta 

para obtenção de um modelo de gesso preciso. Os pilares UCLA foram instalados com torque 

controlado de 20Ncm e quatro infraestruturas foram enceradas com cantilever de 10mm. Os 

implantes foram identificados de A até E para os implantes distais. Foi realizado teste do 

parafuso único com as infraestruturas em cera. As estruturas foram incluídas e fundidas em 

monobloco com titânio c.p em uma máquina de fundição em argônio a vácuo. Após a 

fundição as estruturas receberam jateamento de óxido de alumínio, porem não foram acabadas 

e polidas para que houvesse padronização no estudo. O desajuste vertical foi analisado no 

eixo axial com o microscópio comparador de 30x de aumento após o aperto dos parafusos em 

20Ncm com um torquímetro  digital. Primeiro apertou o pilar do implante C e depois A, E, B 

e D na sequência. Novos parafusos foram utilizados em todos os pilares. Os pontos mesial, 

distal, lingual, e vestibular foram analisados totalizando 80 pontos. Os pontos de maiores 

desajuste foram selecionados para analises, totalizando 20 pontos, 1 para cada implante das 4 
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matrizes. Para medir a perda de torque foi utilizado um torquímetro digital. Os parafusos 

foram desapertados na seguinte sequência C, A, E, D, B. Os valores de desaperto foram dados 

em porcentagem a partir do torque de 20 Ncm. Os autores concluíram que não houve 

correlação significativa entre os valores de desajustes verticais na interface pilar/implante e os 

valores de perdas de torque aplicados sobre os parafusos do pilar UCLA. Estes achados 

indicam que grandes desajustes verticais não necessariamente implicam em maiores valores 

de destorque. 

 De Sousa et al. (2008), avaliaram a precisão do ajuste de infraestruturas fundidas em 

titânio comercialmente puro e prata-paládio  fabricadas em monobloco e seccionadas e unidas 

por solda a laser. Os autores usaram uma matriz metálica em forma de mandíbula edêntula 

com cinco implantes de hexágono externo 3.75x10mm posicionados na região da sínfise 

mandibular. Para padronizar as medidas e análise estatística, os implantes foram denominados 

com as letras A, B, C, D e E. Vinte modelos mestres foram obtidos a partir de moldagem com 

moldeira aberta. Foram utilizados pilares UCLA plásticos e vinte infraestruturas foram 

enceradas e posteriormente fundidas de acordo com o material escolhido (Ti c.p ou Ag-Pd). 

Para analisar o grau de adaptação marginal cada infraestrutura foi posicionada na matriz 

metálica e realizou-se o teste do parafuso único, sendo o aperto de 10Ncm com auxílio de um 

torquímetro manual. Primeiro foi apertado o componente A e analisado a interface vestibular 

e lingual de C e E. Depois foi apertado E, e realizado analise em A e C. As medidas foram 

realizadas com microscópio óptico e repetidas após a seccção e solda de cada infraestrutura. 

Os resultados indicaram que os cilindros centrais apresentaram uma diferença significativa na 

adaptação passiva em relação às infraestruturas soldadas a laser (34,73 μm) e as fabricadas em 

monobloco (151,3 μm). Em relação aos materiais, a liga de prata-paládio (66,30 μm) 

apresentou melhores resultados do que o titânio (119,83 μm). Nos cilindros distais não houve 

diferença significativa entre as estruturas fundidas em titânio e paládio-prata pela técnica de 

fundição em monobloco. No entanto, depois da solda a laser, não houve diferença 

significativa para as estruturas fundidas em titânio (31,37 μm) e prata-paládio (106,59 μm). 

Os autores concluíram que a técnica de solda a laser aumentou a precisão de ajuse nas 

infraestruturas estudas, no entanto foi mais efetiva para o melhor ajuste passivo para as peças 

em titânio.    

 Barbosa et al. (2010), realizaram um estudo com o objetivo de comparar o ajuste 

vertical e a passividade de infraestruturas em monobloco confeccionadas em três diferentes 

materiais: titânio comercialmente puro (Ti c.p - G1), cobalto-cromo (Co-Cr - G2) e níquel-
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cromo-titânio (Ni-Cr-Ti - G3). Foi usada uma matriz de bronze simulando a curva mandibular 

onde foram inseridos cinco implantes H.E diâmetro 3,75 mm x 13 mm. A matriz foi moldada 

com moldeira aberta para a obtenção de um modelo de gesso preciso. Cinco pilares UCLA 

foram instalados sobre o modelo e quinze infraestruturas foram enceradas com cantilever de 

10 mm. Os implantes foram identificados de A até E para os implantes distais. Foi realizado 

teste do parafuso único com as estruturas em cera. Quinze infraestruturas foram obtidas, cinco 

para cada material escolhido. Para análise do desajuste vertical as peças foram apertadas com 

torque de 20Ncm. Adaptação passiva das infraestruturas metálicas foi medida com aperto 

manual de um parafuso em um pilar terminal no modelo mestre, padronizando o lado de 

aperto. O desajuste vertical e a passividade da interface das infraestruturas foram medidas 

usando um microscópio óptico (30×). Duas medidas foram realizadas no lado mesial e distal 

de cada pilar. O resultado final foi, em média, estas duas medidas, com o teste do parafuso 

único (ajuste passivo), e com todos os parafusos apertados (ajuste vertical). A média dos 

valores e o desvio-padrão da passividade e do ajuste vertical foram: 472,49 (109,88) μm  e 

29,9 (13,24) μm para o Ti cp, 584,84 (120,20) μm e 27,05 (10,30) μm para Co-Cr, 462,70 

(179,18) μm e 24,95 (11,14) μm para Ni-Cr-Ti. Para o desajuste vertical, não houve diferença 

significante entre o Ti cp e as ligas Co-Cr e Ni-Cr-Ti (p=0,285). Para passividade, não houve 

diferença significante entre Ti cp e Ni-Cr-Ti (p=0,844), mas ambos foram estatisticamente 

diferentes do Co-Cr (p=0,028 e p=0,035, respectivamente), o qual apresentou os piores 

resultados. Desta forma, os autores concluíram que os materiais utilizados para confecção das 

infraestruturas não influenciaram na precisão do ajuste vertical e que infraestruturas fundidas 

em monobloco resultaram em inadequados ajustes passivos. A liga de cobalto-cromo 

apresentou os piores resultados para a passividade. 

 Neves et al. (2012), utilizaram microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

avaliar comparativamente os desajustes verticais e horizontais de três diferentes marcas de 

pilares UCLA em relação a um pilar UCLA pré-usinado após a conclusão dos procedimentos 

fundição e soldagem. Doze implantes de hexágono externo (3,75 mm x 10 mm) de três 

diferentes marcas comerciais (Neodent, Curitiba, Brasil; CONEXÃO, São Paulo, Brasil; 

BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, EUA) foram utilizados neste estudo. Os implantes foram 

fixados em quatro matrizes de alumínio de forma padronizada no que diz respeito à fixação e 

distância. Os grupos foram divididos de acordo com seus pilares e fabricantes: PUN (Plastic 

UCLA - NEODENT); PUC (Plastic UCLA - CONEXÃO); PU3i (Plastic UCLA-Biomet 3i) e 

PUTN (Plastic UCLA com Tilite milled base - NEODENT). Dozes infraestruturas simulando 
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uma prótese fixa implantossuportada de três elementos (segundo pré-molar, primeiro molar e 

segundo molar) foram fabricadas em liga de níquel-cromo, sendo que os conectores foram 

seccionados antes da fundição. As peças foram analisadas apertadas com torquímetro manual 

em 20Ncm e as medições de desajuste vertical  e horizontal  foram obtidas  após a fundição e 

solda. O valor mínimo crítico de desajuste vertical foi determinado como sendo de 10μm com 

a finalidade da análise dos dados. Os valores de desajuste horizontal também foram 

categorizados, determinou-se que os valores negativos, para os casos em que o pilar 

ultrapassou o implante, o que indica danos potenciais para o sistema biomecânico. Para os 

valores de desajuste vertical e desajuste horizontal, respectivamente, quando o procedimento 

de fundição foi analisado, observou-se que 83,25% e 100% (PUTN), 33,3% e 27,75% (PUN), 

33,3% e 88,8% (PUC), 33,3% e 94,35% (PU3i), representou valores aceitáveis. Depois dos 

procedimentos de solda, os valores aceitáveis foram de 50% e 94,35% (PUTN), 16,6% e 

77,7% (PUN), 38,55% e 77,7% (PUC), e 27,75% e 94,35% (PU3i). Baseados nestes 

resultados, os autores concluíram que pilares pré-fabricados em ligas de Ni-Cr apresentam 

melhores propriedades mecânicas após os procedimentos de fundição do que outros pilares 

estudados, apresentando mais valores de desajuste vertical abaixo do limite de 10μm, sendo 

assim, biomecanicamente aceitavéis. Concluíram ainda, que os valores de desajustes 

horizontais foram observados dentro do limite aceitável antes e depois dos procedimentos de 

solda para a maioria dos grupos e que os procedimentos de solda resultaram em aumento do 

desajuste vertical em todos os grupos. 

  

2.2. O AJUSTE EM INFRAESTRUTURAS FABRICADAS PELO MÉTODO CAD/CAM. 

 

 Jemt et al. (1999), descreveram uma nova técnica para fabricação de infraestruturas 

implantossuportadas em titânio por meio de uma técnica de fresagem - computer numeric 

controlled(CNC-milled) – e comparou o ajuste destas infraestruturas com aquelas fabricadas 

pelo método da fundição convencional. O estudo foi composto de 20 pacientes que receberam 

cinco implantes Brânemark compatíveis em suas mandíbulas. O ajuste das 10 primeiras 

infraestruturas em monobloco fabricadas por CNC-milled ao nível do pilar, em titânio, foi 

mensurado pelo método fotométrico tridimensional. A distorção do ponto central dos 

cilindros das infraestruturas foi medida em relação ao modelo mestre. Estas medidas foram 

comparadas por outras dez  infraestruturas fundidas em liga áurea escolhidas aleatoriamente. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos. As distorções 
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tridimensionais dos cilíndros das infraestruturas variaram de 3 a 80μm. Nenhuma estrutura 

observada ficou totalmente passiva. Maiores distorções foram observadas no plano horizontal 

em comparação com as deformações no eixo vertical. A precisão do ajuste das infraestruturas 

fabricadas pelo método CNC-milled foi semelhante àquelas fabricadas pela técnica da 

fundição convencional. Sendo assim, autores concluíram que esta nova técnica pode ser uma 

opção válida para a rotina de fabricação de próteses sobre implantes.  

Ortorp et al. (2003), compararam a precisão entre dois métodos para fabricação de 

infraestruturas protéticas sobre implantes e ainda a distorção causada pela aplicação de 

cerâmica sobre as peças. Os autores relataram que nas últimas décadas o titânio tem sido 

pesquisado para substituir as ligas de ouro usadas para a fabricação de infraestruturas 

protéticas, por causa do seu menor custo e sua baixa corrosão no meio bucal. Devido a 

problemas de fratura em estruturas seccionadas e unidas por soldagem a laser, a usinagem de 

infraestruturas controlada por computador tem demonstrado melhores resultados com relação 

a precisão no assentamento sobre os implantes, maior resistência do monobloco e a menor 

dependência de procedimentos laboratoriais. Um modelo mandibular com implantes (Sistema 

Branemark, Nobel Biocare) de um paciente desdentado total foi escolhido ao acaso. Baseado 

neste modelo foi confeccionado um modelo mestre com cinco réplicas do pilar standard 

(DCB 175-0, Sistema Branemark). A distância do centro dos pilares dos implantes extremos 

era de 30,9 milímetros e da linha média era de 8,6 milímetros. Foram confeccionadas 20 

infraestruturas usinadas e controladas por computador em titânio (Procera Implant Bridge – 

Nobel Biocare) e 5 estruturas fundidas com liga de ouro. As peças foram fabricadas a partir de 

um padrão de resina acrílica que foi usada no paciente. Como grupo controle, foram utilizadas 

cinco infraestruturas confeccionadas pela fundição de liga de ouro nobre com cilindros pré-

fabricados de ouro (Nobel Biocare). O padrão de cera foi construído com 15 milímetros de 

cantilever bilateral. Após a fundição das peças de ouro, elas foram posicionadas sobre o 

modelo mestre para avaliar o assentamento passivo. Uma das peças não foi aceita por 

imprecisão técnica e foi necessária a secção e solda. Para as infraestruturas que foram 

confeccionadas pelo método CNC-milled, o padrão de resina foi posicionado em um escâner a 

laser para transferência do contorno para o computador. As informações das posições dos 

implantes no modelo mestre foram inseridas no computador pela medição em uma máquina 

de mensuração de coordenadas “coordinate measuring machine”. As peças foram fresadas por 

uma máquina CNC milling.  Após a confecção das barras, as mesmas foram demarcadas de 

“A” a “T” e receberam tratamento de acabamento, polimento, e jateadas com óxido de 
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alumínio para receber o material de revestimento estético. As vinte infraestruturas foram, ao 

acaso, subdivididas em dois grupos para serem revestidas com cerâmica (Duracetin 

Titankeramic, Ducera) ou resina acrílica termopolimerizável (SRChroma Link, SRIvocron) 

por um técnico de laboratório. O modelo mestre foi duplicado para protegê-lo do processo de 

queima de cerâmica. Os resultados demonstraram que a aplicação de material de cobertura 

não afetou o ajuste das peças. As infraestruturas usinadas por computador (Procera Implant 

Bridge – Nobel Biocare) apresentaram em média 20μm de desajuste.  As peças fundidas em 

liga de ouro nobre apresentaram uma variação de 20 a 97μm de desajuste marginal. Os 

autores concluíram que o método de produção controlado por computador para a confecção de 

infraestruturas implantossuportadas apresentou maior precisão na adaptação do que o método 

de fundição com liga de ouro nobre. 

Em uma pesquisa realizada por Takahashi e Gunne (2003), o desajuste marginal de 

infraestruturas foi avaliado comparando diferentes técnicas de produção. Os autores relataram 

que estruturas fundidas, mesmo sendo de liga de ouro, sofrem riscos de alteração dimensional 

devido ao enceramento e aos processos de fundição. Por outro lado, as barras confeccionadas 

pelo método CAD/CAM, de acordo com o fabricante, apresentam alto grau de adaptação 

passiva sobre os implantes. Na pesquisa, todas as 19 peças foram produzidas no mesmo 

laboratório, sendo 14 feitas pelo método Procera Implant Bridge e 5 confeccionadas por 

fundição em liga de ouro. As infraestruturas foram processadas em dois formatos diferentes, 

onde 17 eram de rebordos totalmente desdentados e 2 peças eram de áreas parcialmente 

edêntulas. Na avaliação do desajuste, os autores aplicaram com uma seringa, silicone de 

adição de consistência leve sobre os pilares e a estrutura correspondente foi posicionada e 

pressionada digitalmente na sua porção oclusal. A película do material de impressão dentro 

dos copings foi analisada por microscopia em quatro pontos pré-estabelecidos. O grupo I 

(Procera) apresentou um desajuste médio de 26,9μm e todas as peças apresentaram desajuste 

menor que 30μm. As infraestruturas fundidas em ouro apresentaram desajuste marginal médio 

de 46,8μm. Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos e melhor ajuste das estruturas produzidas pelo sistema CAD/CAM. 

 Al-Fadda, Zarb e Finer (2007), compararam a precisão do ajuste entre infraestruturas 

fabricadas por fundição convencional e pelo método CAD/CAM - CNC milled. Nove 

infraestruturas em paládio-prata foram fabricadas em monobloco, por fundição convencional, 

sobre modelo mestre mandibular de nove pacientes com cinco implantes posicionados na 

região anterior. Estas infraestruturas foram escaneadas a laser e nove infraestrutas de titânio 

grau 2 foram fresadas por computer numeric controlled com medidas correspondentes as 
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peças fabricadas convencionalmente. As peças foram feitas sobre minipilares. A precisão do 

ajuste de ambos os tipos de infraestruturas foi medida utilizando uma máquina de medição de 

distorções por contato com auxílio de um programa de computador especificamente para este 

propósito. As infraestruturas fabricadas pelo método CAD/CAM apresentaram distorções 

significativamente menores no eixo transversal (média 33.7μm) e horizontal(média 56 μm)  

quando comparadas as fabricadas por fundição(média 49.2 μm e 85 μm). Na avaliação do 

eixo sargital e vertical as distorções tridimensionais das infraestruturas feitas por CAD/CAM 

foram menores, mas não houve diferença estatística. Os autores concluíram que a fabricação 

de infraestruturas implantossuportadas pelo método CAD/CAM - CNC milled confere um 

ajuste mais preciso que infraestruturas fabricadas por fundição. 

 Hjalmarsson et al. (2010), mediram e compararam a precisão do ajuste de 

infraestruturas para próteses fixas implantossuportadas fabricadas em titânio pelo método 

CAD/CAM - Procera® Implant Bridge(PIB) (n=5) com infraestrutura confeccionadas de 

acordo com o método da fundição com secção horizontal e solda a laser – “método Cresco” – 

feitas em titânio(n=10) e cobalto-cromo(n=10). As medidas de desajustes foram obtidas 

utilizando uma máquina de medição de distorções por contato com auxílio de um programa de 

computador. Os resultados deste estudo mostram que a largura das infraestruturas diminuiu 

para o Cresco-Cocr, contudo aumentou para Cresco-Ti e para Procera® Implant Bridge. Em 

relação às distorções verticais, menores valores foram encontrados para PIB comparado com 

Cresco-Cocr e Cresco-Ti. Os autores concluíram que nenhuma infraestrutura apresentou 

ajuste passivo. Embora a direção das distorções tenha variado, distorções horizontais tiveram 

magnitude similar. 

 Eliasson et al. (2010), avaliaram a precisão do ajuste da técnica CNC milled((I-

Bridge®,Biomain AB,Helsingborg, Sweden)  para fabricação de infraestruturas sobre dois 

diferentes sistemas de implantes: Brånemark System® (hexágono externo) e  NobelReplace™ 

(hexágono interno).  Nestes estudo, dez infraestruturas em titânio foram fabricadas para cada 

sistema de implantes. Outras cinco peças foram fabricadas (Brånemark System®)   sobre 

cinco diferentes modelos simulando casos clínicos para controle. Utilizou-se dois modelos 

mestres em formato de mandíbula, um para cada sistema de implantes. Foi realizado 

moldagem destes modelos e obtenção de modelos de trabalhos usando réplicas de cada 

sistema de implante.  Sobre cilindros de titânio conectados aos implantes confeccionou-se  

vinte infraestruturas padrão, em resina acrílica autopolimerizável. Outros cinco padrões foram 

realizados para os casos controles. Os vinte cinco padrões de resina  foram enviados juntos 
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com seus respectivos modelos  para que o escaneamento e fresagem fossem realizado. Os 

cinco modelos e padrões que serviram de casos controle foram escaneados e fresados por 

diferentes laboratórios simulando trabalhos clínicos.  De posse das  infraestruturas, realizou-se 

a medição das distorções no eixo x e y( horizontais), y ( vertical) e tridimensionalmente. Para 

isto, foi usado uma máquina de mensuração de coordenada por contato acoplado a um 

software específico para este propósito. A distorção máxima do diâmetro do arco( eixo x) e da 

curvatura( eixo y) variou entre  71 e 55 mm para todas a infraestruturas respectivamente. A 

distorção média em valores absolutos  nos eixos x,y, z e tridimensional foi de  23, 26, 4 e 

34mm para os controles clínicos em comparação a 12, 12, 2 e 17mm para os grupos testes. As 

infraestruturas do grupo teste apresentaram distorções significativamente menores que aquelas 

do grupo de controles clínicos. Os autores concluíram que as infraestruturas produzidas em 

ambiente clínico rotineiro apresentaram maiores níveis de distorções quando comparado com 

infraestruturas produzidas para situação teste restrita. Contudo todas as infraestruturas 

apresentaram uma precisão de ajuste compatível com os limites considerados aceitáveis 

clinicamente. 

 Drago et al. (2010), avaliaram a precisão das infraestruturas implantossuportadas 

fabricadas com duas técnicas diferentes. Uma técnica usando uma tecnologia CAD/CAM, e 

outra técnica utilizando a técnica da fundição convencional pela cera perdida. Os autores 

descreveram ainda um sistema digitalizado, em que um software de computador registra e faz 

medição das diferenças volumétricas entre a infraestrutura (CAD / CAM versus fundição 

convencional) e implantes. Foi utilizada uma matriz de resina acrílica simulando uma 

mandíbula, com cinco implantes de 4,1mm de diâmetro, inseridos 2 a 3 mm supragengival na 

região interforaminal. A partir da matriz, modelos de trabalho em gesso foram 

confeccionados, usando moldagem com moldeira aberta. Na fase do estudo piloto, uma 

infraestrutura em liga de áurea fundida e uma barra de titânio fresada por tecnologia 

CAD/CAM (ARCHITECH PSR, Biomet 3i) foi fabricada para facilitar o processo de 

construção de cada das demais peças. Após esse estudo-piloto ser concluído, cinco fundições 

em monobloco usando pilar UCLA e cinco estruturas CAD / CAM foram confeccionadas, 

com as mesmas dimensões, em três diferentes escolas de odontologia (15 barras fundidas e 15 

fresadas). Nenhuma solda foi feita nas infraestruturas e cada uma foi feita em um modelo 

mestre individual. A interface de contato com os implantes de cada infraestrutura e a 

plataforma dos implantes dos modelos foram escaneadas e enviadas para software de 

computador. As representações vituais das infraestruturas e dos implantes foram ajustadas as 
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plataformas dos implantes digitalizados e foi realizado o teste do parafuso único virtual em 

ambos os lados do arco. As diferenças volumétricas na interface pilar/implante foram medidas 

para determinar a quantidade de desajustes. As infraestruturas fabricadas por CAD/CAM 

apresentaram ajuste significativamente melhor que aquelas feitas por fundição em ouro.  Em 

média o desajuste volumétrico para infraestruturas CAD/CAD foi 2,25mm
3
 menor que o 

desajuste volumétrico correspondente às barras fundidas. Não houve diferença estatística 

entre os lados apertados no teste do parafuso único virtual, nem tão pouco entre os valores 

obtidos entre as três universidades. Os autores concluíram ainda, que o escaneamento por 

contato utilizado no presente estudo foi capaz de ler e armazenar com precisão a plataforma 

dos implantes, das infraestruturas e da matriz. O software utilizado foi capaz de interpretar 

com precisão os dados digitalizados referentes às diferenças volumétricas na interface/pilar. 

 Usando metodologia idêntica, no entanto, comparando cinco infraestruturas em 

paládio-prata (Ag-Pd) com outras cinco fabricadas em titânio por tecnologia CAD/CAD, 

Almasri et al. (2011), observaram que as infraestruturas fundidas exibiram maiores desajustes 

que as peças fresadas, encontrado diferença estatísticas entre os grupos. Em média, o 

desajuste volumétrico na interface pilar/implante de infraestruturas fabricadas por CAD/CAM 

foi 1.8mm
3
 menor que o valor correspondente aos desajustes volumétricos entre as interfaces 

pilar/implante das infraestruturas fundidas. Neste estudo, os autores também não encontraram 

diferença estatística entre os lados apertados no teste do parafuso único virtual e concluíram 

que infraestruturas confeccionadas por tecnologia CAD/CAM se apresentam como uma 

alternativa viável a fundição convencional. 

 Zaghloul e Younis (2012), realizaram estudo com o objetivo de determinar o desajuste 

vertical em infraestruturas para próteses sobre implantes totalmente cerâmicas fabricadas em 

zircônia por CAD/CAM-Cerec e copy milling-Zircozahn em comparação com infraestruturas 

metálicas de liga Ni-Cr fundidas, antes e após ciclagem mecânica. Para isto, um modelo de 

resina epóxi contendo dois implantes de 4x11mm e 5x11mm distantes um do outro 14mm 

(simulando a distância entre segundo pré-molar superior e segundo molar superior) foi 

produzido. Dois pilares de 3,8mm e 4,5mm foram apertados aos implantes com 35Ncm com 

auxílio de um controlador de torque. Construíram-se, dez infraestruturas de três elementos em 

liga de Ni-Cr por fundição, dez em Y-TZP por CAD/CAM e dez em Y-TZP usado à técnica 

MAD/MAN (Zircozahn, Itália). Usaram-se blocos de zircônia pré-sinterizados. As dez peças 

feitas por CAD/CAM tiveram escaneamento óptico da matriz (escaneamento direto) para 

desenho virtual. A fresagem foi realizada de acordo com o sistema Cerec 3 (Sirona Dental 
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System, Bensheim, Germany). Foi confeccionado um index de silicona a partir de uma destas 

infraestruturas, para a padronização das demais. Segundo os autores, as infraestruturas 

fundidas receberam acabamento e polimento ao final da fundição. Cargas cíclicas de 200N 

foram aplicadas a cada infraestrutura até 50.000 ciclos. Medições lineares (microscopia 

óptica) de desajuste vertical na interface pilar/implante foram realizadas em 16 pontos 

predeterminados antes e após as cargas cíclicas. As infraestruturas foram analisadas em MEV 

para inspeção de pontos de fratura. Inicialmente o grupo CAD/CAM apresentou desajustes 

verticais significativamente maiores (80,58μm) que os grupos Zircozahn e Fundição(50.33 

μm e  42,27 μm respectivamente) sem diferenças estatísticas. Após a ciclagem o grupo 

CAD/CAM apresentou maior média de desajuste vertical (91,50 ± 4,260 μm) seguido do 

grupo fundição (72,00 ± 2,795 μm), enquanto o grupo Zircozahn apresentou menor valor 

médio (65,37 ± 6,138 μm). A Ciclagem aumentou significativamente apenas o valor médio do 

grupo de infraestruturas fundidas. Foram observadas fraturas marginais apenas em uma 

infraestrutura do grupo CAD/CAM. Os autores concluíram que a técnica de fabricação 

influenciou na adaptação marginal de infraestruturas de três elementos e que as cargas cíclicas 

falharam em modificar o ajuste de infraestruturas de zircônia enquanto que provocaram 

significativas modificações nas infraestruturas fundidas.      

 Katsoulis et al. (2012), analisaram a precisão do ajuste de infraestruturas 

implantossuportadas (parafusadas para reabilitação total de maxila) fabricadas em zircônia 

por CAD/CAM (escaneamento a laser e por contato) em comparação com as mesmas em 

titânio e fundição convencional. Para isto, uma matriz de resina foi confeccionada simulando 

uma maxila edêntula. Um set-up foi produzido com dentes de estoque para que seis análogos 

do implante com diâmetro 4,3mm e plataforma flat fossem inseridos na posição dos 

elementos 15, 13, 11, 21, 23, 25 de uma prótese total fixa. Este modelo foi usado para 

fabricação de todas as infraestruturas. Produziram-se seis barras a partir do escaneamento a 

laser da matriz (com transfers instalados) e do set-up. O conjunto foi escaneado 

individualmente para cada infraestrutura.  Os arquivos CAD foram enviados individualmente 

e foi realizada a fresagem de blocos de zircônia pré-sinterizados. O software realizou 

compensação de 20% de aumento para a contração linear da sinterização pós fresagem.  Foi 

realizado polimento nas áreas indexadas ao bloco durante a fresagem. Do mesmo modo outras 

cinco infraestruturas foram fabricadas, no entanto a partir do escaneamento tátil. Outro 

técnico de laboratório fabricou seis infraestruturas em titânio usando escaneamento a laser, e 

procedimentos idênticos aos realizados para fabricação da peças de zircônia. As 

infraestruturas fundidas (n=5) foram fabricadas em Co-Cr por outro técnico de laboratório, 
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foram usados pilares UCLA com cinta em ouro para sobre-fundição. As peças tiveram as 

mesmas dimensões das fabricadas anteriormente. Os procedimentos de polimento foram 

realizados acima da cinta dos pilares. O desajuste vertical foi analisado com MEV, quando 

realizado teste do parafuso único em lados alternados com aperto de 35 Ncm. Nenhuma 

diferença estatística para o desajuste vertical foi observada entre o efeito relativo ao 

escaneamento das infraestruturas em zircônia (a laser - mediana 14 μm ou por contato 18 μm) 

e titânio (mediana 15 μm). Os valores para a fundição (mediana 236 μm) foram 

significativamente maiores. Os autores concluíram que o escaneamento óptico ou tátil para 

tecnologia CAD/CAM permite alta precisão para fabricações de amplas infraestruturas 

implantossuportadas parafusadas em zircônia. As infraestruturas em titânio apresentaram 

maior precisão e as peças fundidas apresentaram desajustes clinicamente inaceitáveis 

Abduo et al. (2012), mediram e compararam a precisão do ajuste de infraestruturas 

implantossuportadas parciais, fabricadas por CNC milled em titânio e zircônia. Desta forma 

os autores investigaram também, a implicação dos desajustes nas tensões induzidas. Para isso, 

usaram o modelo em resina epóxi com módulo de elasticidade semelhante ao osso cortical 

(15Mpa). Neste modelo, dois implantes de hexágono externo 4.0 x 11.5 mm foram fixados, 

um na região correspondente ao segundo pré-molar inferior esquerdo e outro na região do 

segundo molar. Pilares plásticos foram adaptados sobre os implantes e uma barra simples de 

secção transversal de 4,0 x 4,0 mm foi confeccionada em resina acrílica. Para fabricação das 

infraestruturas, o modelo e o padrão em resina acrílica foram digitalizados por escaneamento 

de contato. Dez infraestruturas idênticas foram fresadas, sendo cinco em titânio e as outras em 

zircônia pré-sinterizada. Estas, passaram pelo processo final de sinterização pós fresagem. 

Todas as infraestruturas passaram pelos seguintes testes: análise de tensões e medição dos 

desajustes verticais. Para assegurar a reprodutibilidade dos dados, todas as mensurações foram 

feitas pelo mesmo operador. Para realização das medidas qualitativas e quantitativas, oito 

strain gauges (quatro para cada implante) foram distribuídos nas regiões (vestibular, lingual, 

mesial e distal) adjacentes à crista óssea dos implantes. A tensão gerada foi medida em 

microtensão(με). O propósito da etapa qualitativa foi simplificar o registro de força 

compressiva ou da tensão de cada strain gauge. Esta informação foi usada para auxiliar a 

interpretação da deformação em torno dos implantes que ocorre com a fixação das 

infraestruturas. Nesta etapa foram aplicadas forças horizontais de 30N sobre os implantes em 

oito direções diferentes. Além disso, o padrão de deformação vertical foi verificada por  

aperto dos parafusos de fixação com 15Ncm, sem a montagem das infraestruturas. Esta 
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verificação teve como objetivo avaliar as tensões sob condições ideais de montagem. A 

intensidade da resposta foi dada por máxima (> que 100με), mínima (< 50 με) ou nula. A 

etapa de medição quantitativa foi realizada com as infraestruturas fixadas com aperto de 35 

Ncm. Para medição dos desajustes, transferes foram apertados diretamente aos implantes e 

unidos com resina fotopolimerizável, para fabricação de um “gabarito”. Após a polimerização 

da resina o gabarito foi seccionado e unido com resina acrílica. Após 24 horas análogos dos 

implantes foram apertados aos transferes do gabarito de verificação e gesso tipo IV foi vertido 

em torno dos análogos. O propósito deste modelo foi facilitar a colocação dos espécimes em 

microscópio óptico e fazer as medições de desajuste vertical na interface pilar/implante. O 

ajuste das infraestruturas foi realizado sob duas condições: quando o test Sheffield foi 

realizado (ajuste passivo) e quando todos os parafusos foram apertados (ajuste vertical). O 

propósito destas medições foi avaliar a redução do desajuste vertical com resultado do aperto 

dos parafusos. Foram realizadas medições nos lados mesial, distal, vestibular e lingual. Para 

assegurar a precisão das medições três medidas foram realizadas para cada ponto. Os dados 

apontaram que todas as infraestruturas apresentaram algum grau de tensão mensurável. As 

infraestruturas fabricadas em zircônia produziram tensões significativamente menores que as 

de titânio. O ajuste vertical foi semelhante para ambos os grupos, contudo as infraestruturas 

em zircônia apresentaram um ajuste passivo significativamente menor (5.5 mm) que as em 

titânio (13.6 mm). Os autores concluíram que o CNC milled produziu infraestruturas em 

zircônia e titânio com alta precisão. As diferenças em termos de ajustes entre os dois materiais 

são previstas como clinicamente irrelevantes. As tensões desenvolvidas em torno dos 

implantes estão mais relacionadas às infraestruturas que com os materiais. 

Abduo e Swain (2012), avaliaram o efeito do desajuste vertical de infraestruturas 

fabricadas em titânio e zircônia. Os autores usaram o modelo em resina epóxi com módulo de 

elasticidade semelhante ao osso cortical(15Mpa). Neste modelo, dois implantes de hexágono 

externo 4,0 x 11,5 mm foram fixados distando um do outro 19,8mm (um na região 

correspondente ao segundo pré-molar inferior esquerdo e outro na região do segundo molar). 

Pilares UCLA plásticos foram parafusados manualmente aos implantes e uma barra simples 

de secção transversal de 4,0 x 4,0 mm foi confeccionada em resina acrílica. Para fabricação 

das infraestruturas, o modelo e o padrão em resina acrílica foram digitalizados por 

escaneamento de contato. Dez infraestruturas idênticas foram fresadas, sendo cinco em titânio 

e as outras em zircônia pré-sinterizada (Procera Implant Bridge). Todas as infraestruturas 

passaram pelos seguintes testes: análise de tensões e medição dos desajustes verticais. Para 
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medição dos desajustes, transfers foram apertados diretamente aos implantes e unidos com 

resina fotopolimerizável, para fabricação de um “gabarito”. Após a polimerização da resina o 

gabarito foi seccionado e unido com resina acrílica. Após 24 horas, análogos dos implantes 

foram apertados aos transfers do gabarito de verificação e gesso tipo IV foi vertido em torno 

dos análogos.  Para induzir desajustes verticais tiras metálicas de 30 μm foram colocadas 

sobre a plataforma do implante A, isto, aumentou o desajuste vertical no implante B. A partir 

disto, o ajuste vertical foi avaliado em quatro diferentes situações: teste do parafuso único e os 

dois parafusos  apertados - quando nenhuma, uma, duas e três tiras metálicas foram usadas. A 

medição qualitativa e quantitativa das tensões foi realizada de acordo com o estudo de 

(ABDUO et al., 2011b). Para cada condição analisada, uma quantidade mensurável de tensão 

foi observada. Os desajustes introduzidos resultaram em um aumento linear nas tensões 

periimplantares. Os dois materiais usados geraram quantidades de tensão similares. Os autores 

concluíram que a magnitude da tensão periimplantar é afetada pelo ajuste na interface/pilar 

implante independente do material usado. Com o aumento dos desajustes, o padrão e a 

magnitude das tensões periimplantares foram alteradas significativamente, ocorrendo uma 

relação linear entre desajuste e tensão. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

1. Analisar comparativamente o ajuste vertical na interface pilar/implante de  

infraestruturas confeccionadas pelos seguintes métodos e materiais: usinagem em 

CAD/CAM - zircônia e cobalto-cromo; Fundição em monobloco - cobalto-cromo com 

pilar UCLA calcinável e cobalto-cromo com pilar UCLA para sobre fundição. 

 

2. Analisar comparativamente o ajuste horizontal na interface pilar/implante de  

infraestruturas confeccionadas pelos seguintes métodos e materiais: usinagem em 

CAD/CAM - zircônia e cobalto-cromo; Fundição em monobloco - cobalto-cromo com 

pilar UCLA calcinável e cobalto-cromo com pilar UCLA para sobre fundição. 

 

3. Analisar comparativamente a passividade na interface pilar/implante de  

infraestruturas confeccionadas pelos seguintes métodos e materiais: usinagem em 

CAD/CAM - zircônia e cobalto-cromo; Fundição em monobloco - cobalto-cromo com 

pilar UCLA calcinável e cobalto-cromo com pilar UCLA para sobre fundição. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

Estudo experimental, comparativo.  

 

4.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Dois métodos de confecção de infraestruturas foram avaliados neste estudo: o 

método da fundição convencional e a tecnologia CAD/CAM. Dezesseis infraestruturas 

foram fabricadas com os seguintes materiais: zircônia estabilizada por ítrio e cobalto-

cromo, formando quatro grupos com quatro infraestruturas de três elementos: Zircad - 

Zircônia CAD/CAM,  CoCrcad - Cobalto Cromo CAD/CAM, CoCrUCci - Cobalto-

Cromo fundição pilar UCLA cinta de Co – Cr, CoCrUCc - Cobalto-Cromo fundição 

pilar UCLA  calcinável (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Grupos usados no estudo. 

Material Composição do Bloco Fabricante 

Zircad Y-TZP - 95% ZrO2, 5%Y2O3  NeoShape, Neodent, Brasil 

CoCrcad 62% Co, 28% Cr, 9% W, 0.5% Si, 0.5% Mn  NeoShape, Neodent, Brasil 

CoCrUCci 64% Co,  28,5% Cr,  5,25% Mb  Nobilium“PM”, Angere, França 

CoCrUCc 64% Co,  28,5% Cr,  5,25% Mb  Nobilium“PM”, Angere, França 

 

4.2.1. Obtenção da matriz   

 

 Três implantes Brånemark compatíveis de plataforma regular (4,1mm) 3,75 x 

9mm (Titamax Cortical Ti, Neodent, Curitiba, Brasil) foram fixados em uma matriz 

metálica de alumínio com as seguintes dimensões, 34,00 X 19,00 X 13,00 mm(Fig. 1). 

Os implantes foram dispostos para que correspondessem aos dentes 2º pré-molar, 1º 

molar e 2º molar inferior esquerdo, simulando uma situação clínica. Para fixação dos 

implantes, a matriz foi perfurada usando uma fresa (um macho de rosca) de diâmetro 

similar ao diâmetro dos implantes. A fresa foi acoplada a um torno mecânico 

paralelizador, permitindo o paralelismo entre os implantes. As perfurações na matriz 

atingiram comprimento proporcional aos implantes. Na face lateral da matriz numa 
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região perpendicular aos implantes, foram realizadas perfurações (usando a mesmas 

fresa usadas anteriormente citadas) para inserção de parafusos “allen” sem cabeça. 

Finalizadas as perfurações os implantes foram inseridos com auxílio de uma chave que 

se acoplou internamente ao hexágono de cada implante. Em seguida os parafusos 

laterias foram apertados e isso garantiu uma fixação efetiva dos implantes. Para 

padronizar a análise dos resultados, foram atribuídas aos implantes as letras A, B, C. 

Sendo A (correspondente ao 2º pré-molar), B (correspondente ao 1º molar) e C 

(correspondente ao 2º molar). 

 

 

                     Figura 1. Matriz de alumínio com implantes. 

4.2.2. Obtenção do modelo de trabalho 

 

Para a moldagem dos implantes, confeccionou-se sobre a matriz metálica, uma 

moldeira individual em resina acrílica autopolimerizável incolor (Dencrilay
®

 Drencril, 

Pirassununga, SP, Brasil) (Fig. 2). Foi usada uma lâmina de cera utilidade sobre as 

superfícies da matriz obtendo assim um espaço uniforme na moldeira, para o material de 

moldagem. Manipulou-se a resina acrílica de acordo com as normas do fabricante.  

Após a polimerização do material, com o auxílio de uma broca maxicut acoplada 

a uma peça reta, realizou-se uma abertura na moldeira, nas regiões correspondentes aos 

transfers de moldagem, permitindo assim que o procedimento fosse executado pela 

técnica da moldeira aberta. Com uma lâmina de cera rosa nº 7(Wilson – Polidental 

LTDA / Brasil) plastificada, vedou-se esta região, evitando assim que o material de 

moldagem escoasse pela abertura durante a execução da moldagem (Fig. 3). 
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Em seguida, para a moldagem dos implantes da matriz, instalou-se com torque 

manual, três transfers do implante – antirotacional - Ø 4.1mm, HE – moldeira 

aberta(Neodent, Curitiba, Brasil)(Fig. 4). Os componentes foram unidos com hastes 

metálicas fixadas com adesivo à base de cianocrilato (Super Bonder® – Loctite), e 

ainda, resina acrílica vermelha (Dencrilay – Dencril LTDA / Brasil), pela técnica do pó 

e líquido (Fig. 5). Tal união, estável, traz segurança ao processo, já que minimizará a 

possibilidade de movimentação dos componentes no interior do molde. 

 

 

 

O material de moldagem utilizado foi o poliéter Impregum F® (3M-ESPE AG 

/Alemanha). Preparou-se a moldeira previamente com o adesivo (3M-ESPE AG / 

Alemanha) (Fig. 6) e após a dosagem, utilizando a proporção de 1:1 da pasta-base e 

pasta-catalizadora sobre o bloco de manipulação recomendado pelo fabricante, (Fig. 7) 

manipulou-se vigorosamente as duas pastas, até a obtenção de uma mistura homogênea 

das mesmas (Fig. 8). Uma porção do material foi inserida em uma seringa para 

moldagem (Anthogyr / França), com o objetivo do preenchimento das áreas retentivas, 

Figura 4. Instalação dos transfers de 

moldagem diretamente aos implantes. 

Figura 5.   Transfers de moldagem 

unidos. 

Figura 3. Espaço da moldeira, 

fechado com cera 7. 

 

Figura 2. Moldeira individual 

para moldagem dos implantes. 
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sendo o restante colocado no corpo da moldeira para a execução da moldagem 

propriamente dita (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a polimerização do material de moldagem, desapertaram-se os parafusos 

de trabalho, com o intuito de separar o molde a e matriz metálica. Após obtenção do 

molde (Fig. 10), análogos dos implantes foram adaptados aos transfers de moldagem 

Figura 6. Moldeira preparada com 

adesivo para poliéter. 

Figura 9.   Moldagem utilizando moldeira aberta. 

Figura 7. Disposição do material  no 

bloco de manipulação. 

Figura 8. Manipulação do material. 
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(Fig. 11) e então, o gesso tipo IV (Durone IV®, Dentisply, Petrópolis, RJ , Brasil.) foi 

manipulado de acordo com as normas do fabricante e vertido para a obtenção do modelo 

de trabalho (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Fabricação dos espécimes por tecnologia CAD/CAM 

 

Uma vez obtido o modelo de trabalho, instalou-se aos análogos do modelo, com 

aperto manual, três pilares UCLA  Ø 4.1mm Co – Cr(Neodent, Curitiba, Brasil). Um 

técnico de laboratório realizou enceramento (Cera Rainpow, Porto Ferreira, Brasil) de 

uma infraestrutura com os seguintes parâmetros: 27 mm de largura mesio-distal, 8 mm 

de altura, tendo os conectores as seguintes dimensões: 2,5mm de largura, 5 mm de 

altura entre o pré-molar e o 1° molar  e 4 mm de altura entre o 1° e 2° molar(Fig. 13).  

Nesta infraestrutura, realizou-se um ajuste de passividade, (teste do parafuso 

único) que consiste em apertar o parafuso em uma das extremidades e observar o 

assentamento na outra extremidade. Quando havia desajustes, cortaram-se os conectores 

Figura 10.  Molde obtido. Figura 11.   Molde com análogos 

instalados. 

Figura 12.   Modelo de trabalho. 
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em cera com uma lámina de bisturi n° 12(Solidor, Suzhou Kyuan Medical App Co, 

China) unindo-se novamente com cera derretida para eliminar as incorreções. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou-se esta infraestrutura encerada como padrão (enceramento padrão) para 

confecção dos demais enceramentos realizados neste estudo (quando necessário o 

enceramento de outra infraestrutura, um index de silicone por condensação - Silon 2 

APS, Dentsply, Brasil - foi confeccionado sobre o enceramento padrão). A 

infraestrutura encerada e o modelo de trabalho foram enviados ao centro de fresagem 

(NeoShape, Neodent, Curitiba, Brasil), onde realizou-se escaneamento (3Shape D-700, 

3Shape A/S, Copenhague, Dinamarca) e digitalização com auxílio do Software 3Shape 

Dental System 2012 (3Shape A/S, Copenhague, Dinamarca), sendo esta sequência de 

trabalho realizada de acordo com as seguintes etapas: 1- Escaneamento do modelo com 

o enceramento parafusado: nesta etapa, determinou-se a posição do enceramento com 

relação modelo (Fig. 14). 2- Escaneamento do modelo com transfers de escaneamento: 

o enceramento foi desparafusado e removido e colocou-se transfers virtuais de 

escaneamento que auxiliaram na identificação da posição de cada implante (Fig. 15).  

Figura 13.   Infraestrutura encerada. 
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3- Alinhamento da imagem escaneada com o arquivo da biblioteca do software: 

fez-se o alinhamento entre o arquivo 3D do transfer de escaneamento e a imagem 

escaneada (Fig. 16) 4 - Alinhamento de todos os transfers: fez o mesmo alinhamento do 

passo anterior para os implantes restantes (Fig. 17). Após esta etapa obteve-se a 

coordenada exata de cada implante. 

 

 

 

 

 5- Escaneamento da estrutura encerada: fez-se um escaneamento somente da 

estrutura encerada para copiar todos os detalhes (Fig. 18). 6 - Alinhamento do 

enceramento digitalizado com a digitalização feita na 1ª etapa para ter a posição do 

enceramento com relação aos implantes (Fig. 19).  

 

Figura 14.  Etapa 1 CAD. Figura 15.   Etapa 2 CAD. 

Figura 16.  Etapa 3 CAD. Figura 17.  Etapa 4 CAD. 
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7- Finalizou-se a etapa de escaneamento e obteve-se o modelo do arquivo final 

com modelo, enceramento e posição dos implantes definidos (Fig. 20). Esta é a etapa 

CAD do processo. 

 

 

 

 

Após a obtenção do arquivo CAD através das etapas anteriormente citadas, 

iniciou-se o processamento CAM, onde ocorreu a fresagem de oito infraestruturas: 

quatro a partir de blocos de zircônia estabilizada por ítrio, (95% ZrO2, 5%Y2O3) (Fig. 

21) pré-sinterizada (NeoShape, Neodent, Curitiba, Brasil) e quatro por meio de blocos 

de cobalto-cromo(62% Co, 28% Cr, 9% W, 0.5% Si, 0.5% Mn) (Fig 22). 

Figura 18.  Etapa 5 CAD. Figura 19.  Etapa 6 CAD. 

Figura 20.   Etapa 7 CAD. 
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Após a fresagem, submeteram-se as infraestruturas em zircônia a um tratamento 

térmico de sinterização, que teve duração de 8 horas, chegando a uma temperatura de 

1500°C. Durante esta etapa, o material se compacta, diminuindo de tamanho, 

aumentando sua densidade e resistência. De acordo com o material utilizado, as 

infraestruturas foram fresadas no mesmo período de tempo (Fig. 23). Não foram 

realizados procedimentos de acabamento e polimento. 

 

 

      Figura 23.  

A 

B 

Figura 21.  Fresagem de  bloco de zircônia pré-

zinterizada. 

Figura 22.  Fresagem de  

bloco de cobalto-cromo. 

Figura 23. Infraestruturas fabricadas por CAD/CAM. A – cobalto-cromo; B – zircônia 

após a sinterização. 
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4.2.4. Fabricação dos espécimes pela técnica da fundição convencional 

 

Com o objetivo de padronizar ao máximo as infraestruturas que serão avaliadas 

no estudo, confeccionou-se um index para o enceramento. A partir do enceramento 

padrão confeccionado para escaneamento de infraestruturas fabricadas pelo método 

CAD/CAM, construiu-se um index em silicone de condensação (Silon 2 APS, Dentsply, 

Brasil), de modo a reproduzir o contorno existente no enceramento padrão. O 

enceramento foi parafusado no modelo de gesso e a silicona manipulada e adaptada ao 

conjunto. Após a polimerização  deste material, removeu-se o conjunto do index. Deste 

modo, após instalação dos pilares do tipo UCLA no modelo, permaneceu o espaço 

relativo ao enceramento, facilitando assim a confecção dos enceramentos futuros. 

Nesta etapa, foram enceradas, oito infraestruturas de três elementos: quatro  

contendo pilar UCLA calcinável(Neodent, Curitiba-PR, Brasil) (Fig. 24) e quatro  

contendo o pilar UCLA com cinta em  Co – Cr (Neodent, Curitiba-PR, Brasil) (Fig 25).  

 

 

  

 

 

 

 

Realizou-se um teste de passividade - teste do parafuso único - das 

infraestruturas enceradas, que consiste em apertar o parafuso em uma das extremidades 

e observar o assentamento na outra extremidade. Quando havia desajustes, cortaram-se 

os conectores em cera com uma lámina de bisturi n° 12(Solidor, Suzhou Kyuan Medical 

App Co, China) unindo-se novamente com cera derretida para eliminar as incorreções. 

Figura 24. Infraestruturas enceradas 

sobre UCLA calcinável. 

Figura 25. Infraestruturas enceradas 

sobre UCLA pré-fabricado. 
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As infraestruturas foram incluídas para a fundição apenas no momento em que, com um 

lado aparafusado, desajustes não foram observados nos outros pilares. Obtida a 

passividade, as infraestruturas foram unidas aos condutos de alimentação (Fig. 26) e 

colocadas dentro de anéis de fundição de acordo com o pilar utilizado (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulou-se, de acordo com as normas do fabricante, o revestimento 

Talladuim Microfine (Talladium, Curitiba, Brasil) para a liga de cobalto-cromo Nobil 

Star Ultra(Nobilium”PM”, Angere, França). De acordo com as informações fornecidas 

pelo fabricante, esta liga tem a seguinte composição: 64% Cobalto, 28,5 Cromo, 5,25 

molibdênio e  a sua temperatura de fundição é 1510 °C. O revestimento foi manipulado 

e vertido dentro do anel de fundição até que todas as infraestruturas enceradas ficassem 

submersas (Fig. 28) 

 

 

Figura 26. Infraestruturas unidas aos 

condutos de alimentação. 

Figura 27. Infraestruturas em anel de 

revestimento. 

Figura 28. Enceramentos em anel de fundição, imersos em revestimento. 
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Após a presa do revestimento, os blocos de fundição foram levados ao forno 

(Vulcan, Ney®, USA), para queima da cera. Cada grupo passou por um processo de 

fundição em monobloco, em uma máquina para fundição por centrifugação (Kerr, 

Romulus-USA). Após a fundição, as infraestruturas foram removidas dos blocos de 

revestimento com auxílio de um martelo pneumático e seccionaram-se os condutos de 

alimentação com discos de carborundum (Dentaurum, Alemanha). Finalizando esse 

processo de fabricação, as infraestruturas foram jateadas com óxido de alumínio 

(Polidental Ind. e Com. Ltda., Brasil) de granulação de 100μm, sob pressão de 

80lib/pol
2
, tomando-se o cuidado de evitar que o jato atingisse ou danificasse as regiões 

de assentamento sobre os implantes. (Fig. 29).  

 

 

 

 

 

 

 4.2.5. Análise do ajuste na interface pilar/implante 

 

De posse das infraestruturas, realizou-se a preparação das mesmas para a análise 

das interfaces no microscópio eletrônico de varredura (ESEM, PHILIPS XL 30, 

Alemanha)(Fig. 30). Para a limpeza das peças, realizou-se imersão em ultrassom por 15 

minutos em acetona e 10 minutos em álcool.  

Figura 29. Amostras de infraestrutura fundidas em cobalto-cromo. 
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Para análise da passividade, instalaram-se as infraestruturas na matriz metálica e 

realizou-se o teste do parafuso único, a partir do torque manual, seguido de um torque 

de 10Ncm, com o auxílio de um torquímetro manual(Neodent, Curitiba-PR, Brasil). 

Com o aperto manual no parafuso do pilar correspondente ao implante “A”, analisou-se 

o ajuste/desajuste na mesial e distal da interface pilar/implante correspondente ao 

implante “C” (lado desapertado). Em seguida, apertou-se o parafuso do pilar 

correspondente ao implante “C”, avaliando-se a região mesial e distal da interface 

pilar/implante correspondente ao implante “A” (lado desapertado), totalizando 16 

imagens por grupo (n=16).  

Para análise dos níveis de desajuste vertical e horizontal, instalou-se as 

infraestruturas na matriz metálica inicialmente com aperto manual, seguido de um 

torque de 20Ncm, com o auxílio de um torquímetro manual (Neodent, Curitiba-PR, 

Brasil), sempre seguindo a sequência relatada: B-A-C (WATANABE et al., 2000; DE 

TORRES et al., 2011). Posicionou-se o conjunto matriz/infraestrutura horizontalmente 

no porta-espécimen (Figs. 31 e 32), de modo a facilitar a análise da interface 

pilar/implante. Padronizou-se aumento em 250x, devido a uma melhor nitidez das 

imagens, bem como pela facilitação da avaliar as medidas da interface (Fig. 33). 

 

 

 

Figura 30. Microscópio Eletrônico de Varredura - Núcleo de Pesquisa em 

Petróleo e Gás Natural (UFRN). 
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Para cada elemento dentário da prótese, obtiveram-se duas imagens, sendo uma 

mesial e outra distal, totalizando 24 imagens por grupo (n=24). As imagens foram 

gravadas do “Hard Disk” do MEV, e ao final das medições, gravaram-se as mesmas em 

um “Compact Disc” para então serem impressas utilizando-se uma impressora a laser 

Figura 31.  Infraestruturas instaladas 

na matriz metálica, prontas para 

Análise no MEV. 

Figura 32. Matriz  posicionada no 

porta-espécimen  

Figura 33. Imagem obtida através do MEV. 
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(Laser Jet P1102W). De posse das fotos impressas, construiu-se uma régua a partir da 

escala em micrômetros presente na porção inferior das imagens, através de uma regra de 

três simples. 

Para a análise do ajuste/desajuste vertical, quando presente, traçou-se uma linha 

paralela à superfície da plataforma do implante e outra paralela à superfície inferior do 

pilar. Em seguida fez-se a mensuração da distância presente entre as duas superfícies 

(Fig. 34). Os valores de desajuste igual ou menores  que 10μm foram usados como 

parâmetro de valor crítico para análise dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à análise do ajuste/desajuste horizontal, fez-se uma linha 

tangenciando a superfície externa do pilar e outra tangenciando a superfície lateral da 

plataforma do implante. Em seguida, uma nova linha foi traçada entre as duas 

Figura 34. Demonstração da análise do ajuste/desajuste vertical. 
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anteriormente citadas, a qual representa o desajuste horizontal entre o pilar e o implante. 

Quando tal desajuste ocorreu com o implante posicionado além do pilar, convencionou-

se a utilização do valor positivo. Porém, quando o pilar posiciona-se além do implante, 

convencionou-se o valor negativo (-). Na ausência de tal desajuste, atribuiu-se o valor 

zero (0). A análise do ajuste/desajuste horizontal está exemplificada na fig. 35.  

 

 

 

 

 

4.3. OBTENÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Na análise microscópica, para cada elemento das infraestruturas, 

obtiveram-se duas medidas, sendo uma mesial e a outra distal, totalizando 24 medidas 

para cada grupo. Objetivando uma melhor visualização dos resultados, os locais de 

medição foram numerados, como apresentado na tabela 2. 

 

 

Figura 35.  Demonstração da análise do ajuste/desajuste horizontal. 
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Tabela 2. Numeração dos locais de medição. 

Locais Região 

Mesial do Pilar A da Infra-estrutura 1 1 

Distal do Pilar A da Infra-estrutura 1 2 

Mesial do Pilar B da Infra-estrutura 1 3 

Distal do Pilar B da Infra-estrutura 1 4 

Esquerda do Pilar C da Infra-estrutura 1 5 

Direita do Pilar C da Infra-estrutura 1 6 

Mesial do Pilar A da Infra-estrutura 2 7 

Distal do Pilar A da Infra-estrutura 2 8 

Mesial do Pilar B da Infra-estrutura 2 9 

Distal do Pilar B da Infra-estrutura 2 10 

Esquerda do Pilar C da Infra-estrutura 2 11 

Direita do Pilar C da Infra-estrutura 2 12 

Mesial do Pilar A da Infra-estrutura 3 13 

Distal do Pilar A da Infra-estrutura 3 14 

Mesial do Pilar B da Infra-estrutura 3 15 

Distal do Pilar B da Infra-estrutura 3 16 

Esquerda do Pilar C da Infra-estrutura 3 17 

Direita do Pilar C da Infra-estrutura 3 18 

Mesial do Pilar A da Infra-estrutura 4 19 

Distal do Pilar A da Infra-estrutura 4 20 

Mesial do Pilar B da Infra-estrutura 4 21 

Distal do Pilar B da Infra-estrutura 4 22 

Esquerda do Pilar C da Infra-estrutura 4 23 

Direita do Pilar C da Infra-estrutura 4 24 

 

4.3.1. Análise Estatística 

 

As medidas de desajuste vertical, horizontal e passividade foram comparadas 

entre grupos. Média, desvio padrão, Valor mínimo e máximo foram calculados para 

cada grupo para as variáveis, desajuste vertical e passividade. O teste Kolmogorov-
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Smirnov foi usado para avaliar a normalidade desses dados. As medidas de desajuste 

horizontal (positivas e negativas) foram transformadas em frequência cumulativa para 

categorização da variável e posterior comparação grupos a grupo. 

Para avaliar a existência de diferenças quantitativas entre os grupos testados, foi 

usado o teste Kruskal-Wallis. O teste Mann-Whitney foi usado para comparar as 

diferenças estatísticas grupo a grupo. Os valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significantes. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  DESAJUSTE VERTICAL 

A tabela 3 apresenta valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo 

relativos ao desajuste vertical de cada grupo. Para melhor análise dos valores aceitáveis 

de desajuste vertical foi obtida a tabela 4. 

O Teste Kruskal-Wallis revelou diferenças estatísticas para média dos quatro 

grupos (P=0,000). O teste Mann-Whitney revelou diferença estatística significante entre 

médias de desajuste vertical de todos os grupos, exceto para os grupos CoCrUCci e 

CoCrUCc(p= 0,619) (tabela 5), sendo os menores valores para CoCrcad. 

 

Tabela 3 - Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo relativos ao desajuste 

vertical. 

Grupos Média(Dp) Min – max(μm) Valor de p 

 Zircad
a 5,9 ± (3,6) 0 – 13,89 

0,000 
CoCrcad

b 1,2 ± (2,2) 0 – 8,33 

CoCrUCci
c
 11,8 ± (9,8) 1,39 – 44,44 

CoCrUCc
c
 12,9 ± (11,0) 2,78 – 55,56 

 Dp: Desvio padrão. a,b,c diferentes letras representam diferença estatística significante 

para p < 0.05. Teste Kruskal-Wallis. 

 

 

Tabela 4 -  Percentual de valores abaixo e acima de 10μm. 

Grupos 0-10μm Acima de 10μm 

Zircad 83.3% 16.7% 

CoCrcad 100% ------- 

CoCrUCci 50% 50% 

CoCrUCcc 54.2% 45.8% 
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Tabela 5 - Comparações estatísticas dos grupos com base nos valores médios de 

desajuste vertical.   

Comparações Valor de p 

Zircad x CoCrcad 0,000* 

Zircad x CoCrUCci 0,011* 

Zircad x CoCrUCc 0,001* 

CoCrcad x CoCrUCci 0,000* 

CoCrcad x CoCrUCc 0,000* 

CoCrUCci x CoCrUCc 0,619 

*diferença estatística significante para p<0,05.  Teste Mann-Whitney  

 

 

5.2.  DESAJUSTE HORIZONTAL 

 

Para categorização desta variável  realizou-se o cálculo da frequência acumulada 

relativa. Observou-se a porcentagem de valores negativos, iguais a zero ou positivos de 

acordo com a seguinte operação: DH=100*n/36, onde DH é desajuste horizontal; 100= 

valor da escala em micrômetros; n= valor do desajuste em milímetros; 36= valor da 

escala da imagem do MEV em milímetros. 

Por meio do cálculo da freqüência acumulada relativa (Fr), obtém-se a 

proporção dos valores de ajustes/desajustes horizontais negativos, iguais a zero e 

positivos. Tal frequência é obtida por meio da razão entre a frequência acumulada (F) e 

a somatória de “f” (Sf) (CALLEGARI-JAQUES, 2003), sendo “F” a quantidade de 

regiões que possuem valores  negativos, iguais a zero ou positivos, e “Sf” a somatória 

dos valores de “f”, que seriam o total das regiões examinadas. Ao multiplicarmos o 

valor de “Fr” por cem, obtemos uma frequência em percentual. Este cálculo facilita a 

observação do comportamento apresentado entre os diferentes grupos, quanto à 

porcentagem de valores obtidos dentro da margem desejada. Após os cálculos e a 

obtenção dos valores, construiu-se a tabela 5, que representa os valores em porcentagem 

para Zircad, CoCrcad, CoCrUCci, CoCrUCc. 
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Tabela 6 - Porcentagem dos valores de desajuste horizontal das infraestruturas. 

Grupos Negativos Igual a zero  Positivo 

 Zircad
 25% 50 25 

CoCrcad
 41,7% 33,3% 25 

CoCrUCci 8,3% 41,7% 50 

CoCrUCc 25% 20,8% 54,2 

 

5.3. PASSIVIDADE  PELO TESTE DO PARAFUSO ÚNICO 

 

Tabela 7 - Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo relativos ao desajuste 

vertical dos lados desapertado apresentados pelos diferentes grupos. 

Grupos Média(Dp) Min – max(μm) Valor de p 

 Zircad
 107,2± (36) 31,9 – 163,8 

0,819 
CoCrcad

 107,5± (26) 65,2 – 143,0 

CoCrUCci 124,7± (74) 25,0– 263,8 

CoCrUCc 108,8± (85) 25,0– 317,8 

O Teste Kruskal-Wallis não revelou diferenças estatísticas para média dos quatro 

grupos (p=0,819).  
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6. DISCUSSÃO 

 

Recentes estudos avaliaram a literatura para comprovar a eficácia da tecnologia 

CAD/CAM em prótese sobre implantes. Identificaram número maior de sistemas para 

personalização de pilares e recomendaram contínua investigação para garantia da 

segurança e eficácia do uso clínico desta tecnologia (HAMMERLE et al., 2009; 

HARDER; KERN, 2009; KAPOS et al., 2009).  

A avaliação da interface infraestrututra/implante pode ser realizada através de 

métodos clínicos (in vivo) e laboratoriais(in vitro). Os procedimentos clínicos usados 

para avaliação qualitativa do ajuste de infraestruturas tem baixa capacidade de 

reprodutibilidade, sendo baseados na visualização direta de imagens radiográficas e 

sensibilidade táctil, os quais não são controlados e confiáveis. (KAN et al., 1999; 

NEVES et al., 2012). Os métodos laboratoriais, por forcener resultados com alta 

precisão, eliminam os problemas observados nos métodos clínicos (ABDUO et al., 

2010) e devem ser usados, pois possibilitam o entendimento do comportamento 

biomecânico das infraestruturas. A microscopia óptica e eletrônica de varredura e a 

análise virtual são os métodos laboratoriais mais utilizados para análise de desajustes 

(ABDUO et al., 2010). O método virtual depende das mensurações que são obtidas 

indiretamente do escaneamento da infraestrutura finalizada, sendo este processo 

realizado por um software adequado. Este método de análise tem como vantagem as 

infraestruturas e modelos digitalizados que podem ser superpostos virtualmente para 

observação do menor ajuste possível. No entanto, o procedimento de escaneamento 

pode produzir imprecisões nos valores de desajuste levando a resultados e 

interpretações falsas (DRAGO et al., 2010; HJALMARSSON et al., 2010). Este estudo 

optou pela utilização do MEV para avaliação dos desajustes. A avaliação da interface 

pilar/implante por MEV é um procedimento válido e permite a aquisição de medições 

diretas sobre as fotomicrografias, utilizando a escala fornecida (KARELLOS et al., 

1996; YAMAMOTO et al., 2010). Além disso, o MEV proporciona ampliação de alta 

nitidez que permite uma medição mais precisa do desajuste, sendo assim, mais 

confiável que a micoscopia óptica. (KANO et al., 2004; YAMAMOTO et al., 2010).  

A análise do desajuste vertical, sob diferentes condições usando todos os 

parafusos apertados e o teste de passividade do parafuso único, tem sido apontada como 

um motivo de controvérsia para interpretação dos resultados de desajuste vertical em 

diferentes estudos (ABDUO et al., 2010; KATSOULIS et al., 2012). No entanto, estas 
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diferentes condições de análise são válidas e devem ser levadas em consideração, pois 

determinam interpretações complementares (BARBOSA et al., 2007b).  

A avaliação dos desajustes verticais em infraestruturas implantossuportadas de 

três elementos fabricadas em zircônia e cobalto-cromo por tecnologia CAD/CAM e 

fundição convencional mostrou que infraestruturas fabricadas por tecnologia 

CAD/CAM,  apresentaram menores valores de desajuste vertical que aquelas fabricadas 

pela técnica da fundição. Usando infraestruturas para próteses totais fixas em ouro e 

titânio outros estudos apresentaram resultados semelhantes ao analisar as distorções em 

infraestruturas feitas por CAD/CAM e fundição (TAKAHASHI; GUNNE, 2003; AL-

FADDA; ZARB; FINER, 2007; DRAGO et al., 2010; ALMASRI et al., 2011). Nossos 

resultados podem ser explicados pelo alto potencial de controle e reprodutibilidade 

industrial do processamento CAD/CAM, que ao reduzir etapas, exclui a introdução de 

possíveis erros, como os que ocorrem nas etapas de inclusão, eliminação da cera, 

fundição da liga metálica, acabamento e polimento (CARR; BRUNSKI; HURLEY, 

1996; ORTORP et al., 2003; KAPOS et al., 2009; DRAGO et al., 2010). As falhas 

inerentes do processamento de infraestruturas fundidas podem explicar a maior 

variabilidade nos valores de desajuste vertical encontradas em CoCrUCci e CoCrUCc, 

embora os valores das infraestruturas CAD/CAM também tenham apresentado alta 

variabilidade.  

Um nível aceitável de ajuste vertical não garante que infraestruturas 

implantossuportadas possuam uma adaptação passiva, isto porque, quando se aperta 

todos os parafusos o ajuste é alcançado, mas uma tensão é induzida a conexão 

prótese/implante e ao osso circundante. (ELIASSON et al., 2010; ABDUO; LYONS, 

2012; ABDUO et al., 2012). Nossos resultados para a passividade pelo teste do parafuso 

único não apontou diferenças estatísticas entre os grupos, no entanto a análise dos 

valores de desvio padrão, valores mínimos e máximos reforçam a tendência de menor 

desajuste e variabilidade para os grupos Zircad e CoCrcad.  Desta forma, a tecnologia 

CAD/CAM, por fabricar infraestruturas com menor variabilidade quanto à passividade, 

pode ser usada para o sucesso de próteses implantossuportadas. Estes achados são 

coerentes com os resultados para análise de tensões em infraestruturas fabricadas por 

CAD/CAM (ABDUO et al., 2011b; ABDUO; LYONS, 2012; ABDUO et al., 2012). 

O tipo de escaneamento usado para leitura e transferência da posição dos 

implantes pode afetar no ajuste das próteses feitas por CAD/CAM (ORTORP et al., 

2011; KATSOULIS et al., 2012). O escaneamento pode ser direto (captura intra-oral) 
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ou indireto (escaneado no laboratório a partir de modelo feito por moldagem 

convencional) (BEUER; SCHWEIGER; EDELHOFF, 2008).  O presente estudo usou 

escaneamento indireto dos implantes. A digitalização indireta para implantes produz 

dados mais precisos que quando realizado de forma direta (STIMMELMAYR et al., 

2012). Diferente dos nossos resultados, recente estudo usou o escaneamento direto e 

revelou maiores valores de desajuste vertical para infraestruturas fabricadas por 

CAD/CAM em comparação a fabricadas por fundição convencional (ZAGHLOUL; 

YOUNIS, 2012). Isto sugere que o escaneamento indireto pode ter um efeito positivo no 

ajuste vertical de infraestruturas fabricadas por tecnologia CAD/CAM. No entanto, mais 

investigações são necessárias para estabelecer qual o melhor modo de escaneamento. 

A relação horizontal  na interface/pilar implante, na qual a superfície externa do 

pilar estar posicionada além da superfície lateral da borda do implante (relação 

negativa), favorece o acúmulo de biofilme, sendo observado no estudo dos sistemas de 

plataforma switching (CANULLO et al., 2010). No presente estudo, padronizou-se a 

forma de mensuração semelhante ao recente estudo (NEVES et al., 2012). Os valores 

referentes ao ajuste/desajuste horizontal não foram submetidos à análise estatística, pois 

se considerou para a avaliação, a quantidade de regiões que se apresentavam com 

valores negativos ou positivos, dado a importância do ponto de vista clínico de tais 

situações e a impossibilidade de utilização de valores negativos em uma análise 

estatística. 

Nossos resultados apontaram que as infraestruturas fabricadas por CAD/CAM  

não apresentaram melhores valores de desajuste horizontal quando comparadas  aquelas 

fabricadas por fundição. Estes achados apontam a existência de imprecisões no sistema 

CAD/CAM, que impedem adequada precisão de ajuste em todos os eixos. Estas 

imprecisões horizontais podem estar relacionadas ao erro aleatório do operador e a 

falhas no processo de cálculos das coordenadas do software (KOHORST et al., 2009), 

que pode dimensionar os componentes protéticos da biblioteca erroneamente, vindo a 

gerar uma “incompatibilidade virtual” nas etapas de alinhamento dos implantes 

escaneados aos componentes do arquivo da biblioteca do software e ainda do 

alinhamento destes componentes com a infraestrutura encerada (etapas CAD 3,4 e 5). 

Então, estas alterações são acumuladas na etapa CAM, gerando os desajustes finais. 

Estas variações no software e na fresagem foram citadas como possíveis fatores de 

indução de erros em estudos anteriores (ELIASSON et al., 2010; ORTORP et al., 2011) 

e devem ser estudas e corrigidas para permitir o ajuste horizontal preciso.  
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De acordo com diferentes critérios relacionados ao nível de ajuste aceitável 

(ABDUO et al., 2010), as infraestruturas avaliadas neste estudo fabricadas por 

tecnologia CAD/CAM em zircônia e cobalto-cromo exibiram baixos valores de 

desajuste vertical. As peças fresadas em zircônia exibiram valores de desajuste verticais 

estatisticamente maiores que aquelas fresadas em cobalto-cromo quando todos os 

parafusos foram apertados, no entanto não houve diferenças estatísticas para o teste do 

parafuso único.  Foram usados blocos pré-sinterizados de zircônia tetragonal policristal 

estabilizada por ítrio (Y- TZP).  Estes blocos são fresados  20 a 25% maiores  e  após 

finalizada esta etapa, as peças  são sinterizadas para formar as infraestruturas finais 

(DRAGO; HOWELL, 2012). Durante a sinterização ocorre contração da zircônia 

resultando na forma final da infraestrutura, com resistência e outras propriedades físicas 

desejadas alcançadas. A contração de sinterização, por não ser ainda controlada com 

total precisão, pode gerar nas infraestruturas variações dimensionais micrométricas nas 

diferentes direções em que ocorrem. (KUNII et al., 2007; ABDUO et al., 2011b). Isto 

pode explicar o fato destas infraestruturas apresentarem maiores valores de desajuste 

vertical e melhores valores de desajuste horizontal em relação CoCrcad. Este fato 

sugere que é necessário maior refinamento do mecanismo de contração de sinterização. 

Ainda assim, a alta biocompatibilidade, a baixa adesão bacteriana, as favoráveis 

propriedades químicas, a alta resistência à flexão deste material e a sua estética em 

relação ao cobalto-cromo (MANICONE; ROSSI IOMMETTI; RAFFAELLI, 2007; 

GUESS; ATT; STRUB, 2010) permitem que a zircônia usinada pelo método 

CAD/CAM possa ser indicada como um material alternativo para a construção de 

infraestruturas implantossuportadas de três elementos.  

Em relação ao material de fabricação, o ajuste vertical obtido para CoCrcad  foi 

melhor que os resultados apresentados para infraestruturas em titânio produzidas por 

computer numeric controlled (CNC-milled) (HJALMARSSON et al., 2010) e por 

fundição convencional(BARBOSA, et al., 2010; TORRES et al., 2011). Isto indica que 

resultados promissores podem ser alcançados com o uso de blocos de cobalto-cromo e 

CAD/CAM. Estes blocos, por não serem submetidos à fusão e solidificação alternada, 

como ocorre na técnica da fundição convencional, são mais homogêneos e suas 

propriedades são menos afetadas no processamento final de construção da prótese sobre 

implante (DRAGO; HOWELL, 2012).   

Estudos anteriores sugerem que o uso de pilares pré-fabricados para sobre-

fundição podem ser uma alternativa para alcançar menores valores de desajuste  
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(BYRNE et al., 1998; NEVES et al., 2012). Os resultados para desajuste horizontal em 

CoCrUCci (91,7,% de valores positivos) comparado CoCrUCc (75% de valores 

positivos) observados no nosso estudo suportam esta hipótese. As configurações 

reduzidas destes componentes em relação ao diâmetro do implante tem sido uma 

tendência dos fabricantes para garantir próteses com melhor assentamento (NEVES et 

al., 2012). Nossos resultados mostram que o grupo pilares para sobre-fundição 

(CoCrUCci) apresentaram semelhantes valores de desajuste vertical em relação ao 

grupo pilares calcináveis(CoCrUCc). Baseado em estudos prévios, (BARBOSA et al., 

2007a; BARBOSA et al., 2010; TORRES et al., 2011) observa-se que a precisão do 

ajuste em infraestruturas para próteses sobre implantes fabricadas pelo método da 

fundição depende não apenas do pilar conectado ao implante, sendo também 

influenciada pelo manejo do técnico de laboratório e pelo material utilizado (ABDUO et 

al., 2011b). Isso também poderia explicar a semelhança nos resultados de desajuste 

vertical das infraestruturas confeccionadas sobre pilar com cinta pré-fabricada 

(CoCrUCci) e pilares calcináveis (CoCrUCc).  

Sabendo das limitações existentes neste estudo mais investigações devem ser 

realizadas, variando o sistema CAD/CAM utilizado, incluindo variação do método de 

escaneamento, do software e o sistema CAM.  Analisando assim a correlação de 

desajustes vertical e horizontal com tensões geradas aos implantes de infraestruturas 

feitas por diferentes métodos. Estudos clínicos devem ser estimulados para que possam 

explorar outras variáveis, tais como perda óssea, saúde periimplantar e taxa de fratura 

da porcelana de cobertura das infraestruturas de zircônia. 
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7. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados e as limitações deste estudo, podemos concluir que: 

1- Infraestruturas confeccionadas por tecnologia CAD/CAM obtiveram menor 

desajuste vertical que aquelas fabricadas pelo método da fundição. 

2- As infraestruturas em cobalto-cromo confeccionadas pelo método CAD/CAM 

obtiveram valores de desajuste vertical menor que as de zircônia.  

3- Não houve diferenças entre os valores de desajuste vertical para infraestruturas 

fundidas pelo método convencional.  

4- A tecnologia CAD/CAM não foi capaz de fornecer um melhor ajuste horizontal 

que a técnica da fundição. 

5- A passividade das infraestruturas não foi influenciada pela técnica de fabricação 

e material utilizado. 

6- É possível alcançar melhores níveis de precisão na fabricação de infraestruturas 

usando o método CAD/CAM.  
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