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Precisito da montagem em articulador de modelos corn cobertura
acrilica (Accutrac) usando diferentes tipos de gesso
Precision of mounting in articulator of models with a acrylic cover (such
as accutrac) using different types of Gypsum
Lopes, L. A. Z.*;
Gil, C.**;
***Mezzomo, E.

RESUMO

0 objetivo desta pesquisa foi investigar a alteracao da posicAo do modelo superior quando fixado ao articulador por meio de tres tipos de
gessos. Urn modelo com base de resina acrilica foi elaborado com a finalidade de simular os sistemas de troquel como o AccuTrac
(Whaledent, USA), que apresentam uma base plastica sobre o modelo de gesso, impedindo o contato do mesmo com o material de fixacao.

0 modelo foi fixado ao articulador usando tres tipos de gesso, Grupo 1 (gesso comum - Ultra-cal herodent, Vigodent), Grupo 2 (gesso pedra
- Herodent Soli-Rock, Vigodent) e Grupo 3 (gesso pedra especial - Vel-Mix, Kerr). Dez montagens foram feitas corn cada tipo de gesso. 0
movimento do modelo decorrente da alteracao dimensional do gesso de montagem foi registrado com o uso de quatro relogios comparadores
de precisao micrometrica (Mitutoyo Corporation, Japan), sendo tres posicionados sobre o ramo superior do articulador e um sob o modelo.
Os resultados, submetidos a analise de variancia, complementada pelo teste de Tukey em nivel de 5%, mostraram que todos os Grupos
apresentaram diferencas estatisticamente significantes entre si. 0 Grupo 4 foi o imico que apresentou uma contragao media predominante (3mm ± 3,7). Os Grupos 2 e 3 apresentaram uma expansao media predominante, porem o Grupo 3 (124mm ± 9,5) indicou uma expansao
significativamente maior do que o Grupo 2 (55mm ± 3,2). Os resultados permitiram concluir que a menor alteracao de posicao do modelo
ocorreu quando o gesso especial foi usado (Grupo 4).
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INTRODUCAO

A precisao da transferencia do relacionamento maxilomandibular do paciente para
o articulador esta na dependencia de inirmeras variaveis, entre elm, as de maior relevancia sao o tipo de articulador usado, a tecnica de transferencia da posicao espacial do
maxilar superior ao articulador, habilidade
e experiencia do operador, fidelidade dos
materiais e da tecnica de registro e, ainda, o
tipo de material e tecnica empregada na fixacao dos modelos aos ramos superior e inferior do articulador.
Para fixar os modelos aos ramos do
articulador, diferentes tipos de gessos odontologicos sao usados. Segundo Wilde (1945) e
Kusner e Michman (1967), o gesso sofre uma
contracao inicial seguida de uma expansao
durante a sua reacao de presa. Uma maior
ou menor alteracao dimensional pode ocorrer em fling d- o do tipo, da quantidade e da
tecnica empregada no seu uso em montagem
no articulador (PERKINS; WHEATCROFT,
1959; RORAFF; STANSBURY, 1972).

0 efeito da expansao do gesso na fixacao dos modelos de gesso ao articulador
resultou em urn aumento da distancia entre
os ramos superior e inferior do articulador,
corn elevacao do pino incisal (GRANT, 1963;
DANIEL; ABREU, 1973; FLACH, 1974;
DILTS ET AL., 1978; YAMADA, 1988). A
montagem de modelos de gesso pedra sem
hidratagao previa a montagem resultou em
uma contracdo predominante sobre a expansao para os gessos comum, pedra e pedra
especial (LOPES, 2000). 0 resultado foi o
movimento do modelo em direcao ao ramo
superior pela connagao ou reducao do volume de gesso em consequencia da perda de
agua para o gesso do modelo.
Acreditamos que outras variaveis tarnbem possam influenciar a precisao de montagem. Entre elm, o tipo de gesso usado na
fixacao e a influencia da ausencia de interacao corn o gesso do modelo, situacao que
ocorre corn alguns sistemas de troquelamento
existentes no mercado como One cast die
tray system — Tricodent Limited, Reino Urri-

do, importado e distribuido pela Labordental;
AccuTrac precision die system - Whaledent,
USA; Form Glass — Brasil. A base do modelo nesses sistemas é coberta por urn material plastic°, impedindo o contato corn o
material de montagem.
Considerando essas variaveis, propomonos a estudar a precisao de montagem de
modelos corn base de resina acrilica com os
gessos comum, pedra e pedra especial, simulando os sistemas de troquel citados anteriormente.
1WATERIAIS E METODOS

Para a realizacao deste estudo foi elaborado urn modelo com a base de resina
acrilica, simulando os sistemas de
troquelamento em que o gesso do modelo
coberto por urn material plastic° impedindo
o contato corn o gesso de montagem. 0 modelo foi fixado ao articulador com os gessos
comum (Grupo 2), pedra (Grupo 3) e pedra
especial (Grupo 4), sendo urn total de 10
montagens para cada tipo de gesso.
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delo. Antes de cada experimento, a matriz
foi isolada corn vaselina solida e adaptada
sobre o modelo corn a base de resina acrilica.

A

One cast die tray system (esquerda)
— Dicodent Limited (Rein Unido), modelo elaborado para a pesquisa (Centro) e AccuTrac
precision die system (direita) - Whaledent (USA).
Figura 1

—

modelo foi estabilizado sobre urn registro metalico fixado na mesa suporte do
articulador (acessorio para montagem arbitraria do modelo superior — Bio-Art). A distancia estabelecida entre a base de resina e
a placa de montagem do articulador foi de
18mm. A alteragao de posigao do modelo
foi registrada por meio de quatro relogios
comparadores de precisao micrometrica
(Mitutoyo Corporation, Japan), sendo tres
posicionados sobre o ramo superior do
articulador, urn na regiao anterior proximo
do pino incisal e dois posteriores na regiao
das cavidades articulares direita e esquerda. Os mesmos tern a funcao de registrar o
movimento do ramo superior para cima resultado da expansao de presa do gesso. Um
quarto rehigio comparador foi usado sob o
modelo corn a finalidade de registrar o movimento, do modelo em diregao ao ramo superior resultante da contracao do gesso.
Execucito do experimento

Os experimentos foram realizados em urn
ambiente corn adequado controle de temperatura e umidade relativa do ar, corn termometro (Incoterm, Brasil) e termohigrometro
(West, Germany) e termo-higrometro respectivamente, sernio, pi:rant°, realizados a ternperatura de 23 ± 2 C e umidade relativa de
50% ± 10, dentro das normas estabelecidas
pela American Dental Association (ADA.,
1972).
Urn articulador semi-ajustavel Arcon,
modelo WM-LS (Bio-Art), foi estabilizado
sobre um suporte metafico idealizado para
esta pesquisa. Os ajustes das guias condilarg
do articulador foram estabelecidas em 0
para o angulo da inclinagao condilar, corn o
objetivo de permitir que a ponta do relogio
ficasse perpendicular a far plana superior
desse dispositivo, e em 15 para o angulo de
Bennett.
Para a fixagao dos modelos ao ramo superior uma (mica placa de montagem foi utilizada, sendo essa isolada corn vaselina solida antes da execucao de cada experimento.
Uma matriz metalica articulada com forma
similar a placa de montagem foi elaborada
com o objetivo de padronizar sempre o mesmo volume de gesso para a fixagao do mo-

Mostra a matriz meuilica sobre o
modelo corn a functio de padronizar o volume
de gesso

Figura 2

0 posicionamento do modelo sobre o
registro permitiu simultaneamente o contato
corn a ponta do relOgio comparador que estava sob o modelo, permitindo que esse ficasse acionado e registrasse qualquer movimentagao do modelo para cima pela contracao do gesso. Os dois relogios posicionados
na parte posterior do articulador foram mantidos em posicao, pois permitiam os movimentos de abertura e fechamento do
articulador e foram zerados somente apps a
colocagao do gesso, quando entao foi
posicionado o relogio anterior e imediatamente zerado.
Para a firm* dos modelos foram usados os tres tipos de gessos citados anteriormente e todos respeitaram criteriosamente a
proporgao agua/p6 de acordo com a indicagao do fabricante. A relagao agua/p6 usada
foi de 50cc/100g para o gesso comum ultracal herodent (Vigodent S/A Indastria e Comercio, Brasil), 32cc/100g para o gesso
pedra soli-rock herodent (Vigodent S/A In&Istria e Comercio, Brasil) e 20cc/100g para
o gesso pedra especial Vel-Mix (Kerr
Corporation, USA). Para cada experimento
100g de gesso foram lentamente acrescentados a agua proporcionada sobre urn
vibrador. 0 gesso foi saturado por 20 segundos e, entao, espatulado manualmente por
45 segundos. A porgao de gesso de 100g foi
obtida atraves de uma balanca digital (Tanita
Corporation, Japan) e a dosagem da agua
corn uma proveta de 30m1(Biomatic,
Brasileira). Apos o termino da
espatulagao, o ramo superior do articulador
foi levantado, e a mistura de gesso levada
corn a espatula em duas a tres porgoes sobre o modelo, ate que o anel fosse preenchido no seu limite superior (Figura 3).
Imediatamente, o ramo superior foi abai-
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xado, fazendo corn que a placa de montagem e os seus dispositivos de retengao fossem mergulhados no gesso. Uma pequena
vibracao sobre o ramo superior foi feita, fazendo corn que o pino fosse ao encontro da
mesa incisal, que é o seu limite vertical. 0
tempo maximo estimado para a execucao
dessa etapa é de 55 segundos, atingindo urn
tempo total desde o inicio da mistura de, no
maxim, 2 minutos.
Apos a manobra de fixagao do modelo
corn o abaixamento do ramo superior do
articulador, os dispositivos de medigoes foram ajustados. 0 primeiro relogio a ser
zerado foi o que esta sob o modelo. 0 relogio anterior foi imediatamente posicionado e
zerado, bem como os posteriores. A posigao
dos relOgios comparadores foi sempre a
mesma para todos os experimentos e para
que isso ocorresse confeccionou-se urn pequeno orificio nos tres pontos em que eles
foram posicionados.

Figura 3 Padronizaccio do gesso
—

Figura 4 Montagem concluida corn os re-

logios posicionados

A leitura da alteracao dimensional do
gesso de montagem foi feita inicialmente de
5 em 5 minutos ate os 50 minutos e ap6s de
10 em 10 minutos ate os 90 minutos, esses
tempos foram cronometrados por meio de
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urn relogio digital sonoro Cassio (DBC 150 Made in China).

Tabela 1
minutos

RESULTADOS

DISCUSSAO

A precisao da transferencia da posicAo
do maxilar superior e do relacionamento
maxilomandibular do paciente para o
articulador pode ser influenciada pelo material empregado na fixacao dos modelos. A
alteracao dimensional dos diferentes gessos
usados na montagem pode alterar a posicdo
dos modelos durante a sua fixacao (PERKINS;
WHEATCROFT, 1959; RORAFF;
STANSBURY, 1972).
Muitas pesquisas foram feitas corn o objetivo de conhecer o comportamento do gesso e dessa forma minimizar provaveis alteracoes dimensionais decorrentes da sua
manipulacAo. Independentemente do tipo de
produto de gipsita empregado, observou-se
uma expansao da massa durante a transformacao de hemiidrato em diidrato, sendo essa
denominada de expansAo de presa.
0 comportamento dimensional dos diferentes gessos testados na montagem do modelo com base de resina assemelham-se a
trabalhos que investigaram o gesso individualmente. Observou-se que o gesso inicialmente apresentou uma contragAo seguida de uma
expansAo durante a sua reacAo de presa (Figura 5).
A dificuldade em desenvolver uma
metodologia capaz de registrar a contracao
do gesso durante a sua reacao de presa fez
com que um nfimero reduzido de autores
tenha investigado e registrado esse comportamento do gesso individualmente em conjunto com a expansao, entre eles Wilde
(1945) e Kusner e Michman (1967). A contracao do gesso inicia nos primeiros minutos
apos o termino da espatulacao, fase em que
a mistura ndo apresenta resistencia a compressao que permita o seu contato corn um

Medias em micrometros e desvio-padreio dos diferentes tipos de gessos ao final dos 90

Modelo

Tipos

Medias

Desvio-Padrao

Gesso corn
base de
resina

comum
Pedra
especial

55,00ab
124,00
-3,00C

3,2
9,5
3,7

Medias seguidas de letras distintas diferem significativamente atraves da analise de variancia,
complementados pelo Teste de Tukey em nivel de significtincia de 5%.

Micrometros

Os dados relacionados na Tabela 1 referem-se a alteracao dimensional do gesso de
montagem e consequentemente do movimento
do modelo. Quando os dados apresentarem
sinal negativo correspondem a valores menores que zero, portanto, significam contragAo do
gesso e valores maiores que zero demonstram
a expansAo do gesso de montagem.
Por meio da analise de variancia,
complementada pelo teste de comparagoes
midtiplas de Tukey em nivel de 5%, verificamos que todos os Grupos diferem-se significativamente entre si. 0 Grupo 4 foi o unico
Grupo que apresentou uma contragao media
predominante (-3mm ± 3,7). Os Grupos 2 e
3 apresentaram uma expansao media predominante, porem o Grupo 3 (124mm ± 9,5)
apresentou uma expansdo significativamente
maior do que o Grupo 2 (55mm ± 3,2).

—

140
120
100

-

4— Pedra (tipo III)

—a-- Comum (tipo II)

80

Pedra Melhorado
(tipolV)

60
40
20
0

30 35 40 45 50 60 70 80 90

-20
-40

Tempo
Figura 5 Comportamento dimensional das medias dos tres tipos de gessos na montagem do
modelo corn base de resina acrilica
—

aparelho capaz de registrar essa alteracao.
Sabe-se que a alteracao dimensional do
gesso esta diretamente relacionada a alguns
fatores, quanto maior a proporgAo Agua/p6
menor a expansao (LAUTENSCHLAGER;
CORBIN, 1969; PHILLIPS, 1986; CRAIG
et al., 1988); o use de solucoes como
Gypsum-hardner provocou uma expansao
menor do que corn Agua (LIMA, 1982) e a
expansAo higroscopica tardia pelo contato com
a agua conforme trabalho de Cardoso
(1991). 0 presente estudo limitou-se a investigar alteracao da posicao do modelo em
funcao da alteracao dimensional dos diferentes tipos de gessos usados na sua fixacao.
Os resultados apresentados estao de acordo
corn os demonstrados por Cardoso (1991),
onde o gesso pedra especial apresentou a
menor expansao seguida do gesso comum e
do gesso pedra respectivamente.
Comparando os achados aos trabalhos de
Perkins e Wheatcroft (1959), Grant (1963),
Daniel e Abreu (1973), Flach (1974) e
Yamada (1988), que investigaram o gesso
na montagem em articulador, onde houve a
interacao do gesso do modelo com o material de fixacao e principalmente quando os
modelos foram previamente umedecidos, a
expansdo dos gessos foi significativamente
maior que no presente trabalho.
A alteracao dimensional do gesso leva a
uma mudanca na posicao do modelo superi-

eixo de rotacAo do
articulador. A expansao predominante dos
gessos comum e pedra significam uma maior alteracao na posicao do modelo e. consequentemente podera ocorrer uma distorcao
na reproducao do arco de fechamento no
articulador. Sendo assim, provaveis alteragoes nas posigoes dos contatos oclusais no
articulador e clinicamente poderao ocorrer.
Na fixacao do modelo inferior com o
gesso pedra ou gesso comum, devera ocorrer uma abertura entre os ramos superior e
inferior do articulador coin afastamento do
pino incisal. Transpondo esse comportamento para uma situagao clinica ern que a montagem do modelo inferior é feita com
interposicao de um registro em situagoes,
onde os dentes presentes nab promovam estabilidade oclusal. No momento em que o
registro for removido e o pino incisal restabelecer contato corn a mesa incisal, ocorrerd uma reducao na dimensao vertical de
oclusao do trabalho restaurador executado
nessas condigOes. Se considerarmos que se
pode estar trabalhando corn restaurac5es
metaloceramicas, em que as dimensoes do
metal e do revestimento de ceramica sal) limitados, poderemos estar perdendo espessura de ceramica, assim, limitando a reconstrucAo estetica e funcional desse trabalho
restaurador.
As restauragoes proteficas feitas nessas
or em relagao ao
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situagoes clinicas terao uma dimensao vertical de oclusao muito proxima da real quando os modelos forem fixados corn o gesso
pedra especial. Quando forem fixados corn
o gesso comum, a dimensao vertical de
oclusao sera ligeiramente menor e menor
ainda quando o gesso pedra for usado.

CONCLUSOES
• A expansao de presa do gesso provocou urn deslocamento do modelo superior
em direcao contraria ao ramo superior, sendo esse significativamente maior para o gesso pedra (124 mm), seguido do gesso comum (55 mm).
• A menor alteracao de posicao do
modelo ocorreu quando o gesso pedra especial (-3 m m) foi usado na montagem.
• 0 estudo sugere o gesso especial,
como o melhor material para a fixacao de
modelos que apresentam uma base de resina (plastica) conforme os sistemas de
troquelamento citados.

ABSTRACT
The goal of this research was to investigate
the changes in the position of the upper model
when fixed to the articulator using three types
of gypsum. A model with a base of acrylic
resin was made to simulate the die systems

such as AccuTrac (Whaledent, USA) that have
a plastic base on top of the gypsum model,
keeping it from having contact with the fixing
material. The model was fixed to the
articulator using three types of gypsum, Group
1 (tiype II plaster - Ultra-cal herodent,
Vigodent), Group 2 (type III stone - Herodent
Soli-Rock, Vigodent) e Grupo 3 (type IV stone
especial - Vel-Mix, Kerr). Ten mountings were
made using each type of gypsum. The
movements of the model resulting from
dimensional change of the gypsum used in
the mounting were recorded by four
micrometric precision comparative clocks
(Mitutoyo Corporation, Japan). Three of them
were positioned on top of the upper branch
of the articulator and one was positioned
under the model. The results were submitted
to variance analysis and Tukey's test at a
level of 5%, and showed that all groups had
a statiscally significant difference among
them. Group 4 was the only one that had a
predominant mean contraction (-3mm ±
3,7). Groups 2 and 3 had a predominant
mean expansion, although Group 3 (124mm
± 9,5) had a significantly larger expansion
than Group 2 (55mm 3,2). The results
allowed us to conclude that the smallest
change in the position of the model occurred
when special stone gypsum was used (Group
4).

v. 78, n. 9, p. 343-348, Sept. 1981.

Keywords
Dental Articulators; Mounting in
articulator; Gypsum; Dimensional change;
Dental prosthesis.
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