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RESUMO
Introdução: O propósito deste trabalho é descrever os cuidados na confecção do troquel de gesso, pós-mol-
dagem com silicone de adição, com especial atenção ao posicionamento do pino, amiúde realizado displi-
centemente. Métodos: Para avaliar a alteração dimensional decorrente desse passo na técnica de obtenção 
do troquel, foi confeccionado um modelo metálico, simulando um preparo dental para coroa total com 
afastamento gengival. Utilizou-se silicone de adição para as moldagens e os 50 troquéis obtidos em gesso 
foram divididos em 5 grupos: Grupo A (controle, sem pino), Grupo B (pinos fixados previamente ao 
preenchimento com gesso), Grupos C, D e E (pinos colocados nos tempos: 5min, 8min e 8min30s, após 
início da reação de presa do gesso). Os corpos de prova foram mensurados com microscópio comparador 
(30x, com 0,001mm de precisão. Mitutoyo®). Resultados: A análise estatística (ANOVA e teste Tukey, 
p≤1%) confirmou as menores alterações dimensionais nos troquéis dos grupos A e B quando comparados 
aos troquéis dos grupos C, D e E. (As alterações dimensionais foram diretamente proporcionais aos tem-
pos). Conclusões: A introdução do pino durante a presa do gesso induziu a distorções no material de molda-
gem, resultando em troquéis alterados. Recomenda-se, portanto, que o pino seja posicionado no molde, 
previamente ao preenchimento com gesso, ou que seja fixado após a presa total do gesso, executando-se 
um pequeno orifício no gesso, firmando-o com resina acrílica ou cola adesiva. 
DESCRITORES:  Materiais para moldagem odontológica

AbSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to mention precautions of gypsum casts made of addition silicone 
impression material, specially related to dowel pin’s insertion, often carried out recklessly. Methods: In 
order to investigate the dimensional changes of stone dies, a metal model was made in order to simulate 
full crown dental preparation and gingival sulcus. Fifty stone die replicas were divided into 5 groups: 
group A (control, without dowel pin), group B (dowel pin inserted prior to the pouring of the stone), 
groups C, D and E ( dowel pins were introduced  5 minutes, 8 minutes and 8 minutes and 30 seconds 
after stone setting reaction, respectively). The specimens were evaluated through a microscope (30X, 
0.001mm precision. Mitutoyo®). Results: Statistical analysis (ANOVA and Tukey, p£1%) showed that the 
smaller alterations took place in the specimens of groups A and B. Conclusion: The insertion of the dowel 
pin during stone setting induced distortions of the elastomeric impression material, resulting in dimen-
sional alteration of die stone. Thus, it is recommended that the dowel pin be positioned in the impression 
before stone pouring, or be fixed after stone setting, making a small hole in the stone, firming the dowel 
pin with acrylic resin. 
DESCRIPTORS: Dental impression materials 
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INTRODUÇÃO
É comum o laboratório de prótese receber do ci-

rugião-dentista apenas o molde do preparo protético. 
Sabe-se que os materiais de moldagem sofrem alterações 
dimensionais após a remoção da boca do paciente, em 
função do tipo de armazenagem e do tempo decorri-
do para o preenchimento com gesso. Dessa forma, os 
silicones de condensação requerem um preenchimento 
imediato, enquanto que, os silicones de adição podem 
aguardar até uma semana, sem alteração dimensional, 
desde que adequadamente armazenados, o que, na 
maioria das vezes, não ocorre. Portanto, a maneira mais 
segura de se evitarem alterações dimensionais é o envio 
de modelos de trabalho em gesso. 

A obtenção de um modelo de trabalho adequado 
continua sendo um dos grandes desafios dentro da área 
da prótese dentária, pois sua confecção envolve vários 
fatores de difícil controle. 

O primeiro cuidado está no preparo dentário, que 
deve obedecer aos princípios biomecânicos e apresentar 
uma linha de terminação nítida, uniforme e contínua.

Para evitar distorções nessa área crítica cervical, o 
afastamento gengival é um passo clínico importante 
na visualização da linha de término do preparo, assim 
como para conseguir espaço para um volume adequado 
de material de moldagem. O material de moldagem deve 
apresentar resistência ao rasgamento, durante a remoção 
do molde da boca e um módulo de elasticidade adequa-
do para não se alterar sob o peso do gesso (Salen et al.8, 
1988; Wilson et al.10, 1989). 

O molde deve ser limpo em água corrente para a re-
moção de sujidades e desinfetado, preferentemente com 
solução de glutaraldeído a 2%, por 10 minutos e, depois, 
lavado novamente em água corrente.

O pino para troquel pode ser posicionado antes 
ou depois do preenchimento com gesso (Smith et al9, 
1979). No primeiro caso, o pino é posicionado com alfi-
netes presos no material de moldagem (Balshi e Mingle-
dorff1, 1975; La Torre4, 1977; Rudd et al.7, 1970; Zena e 
Khan11, 1988), ou por meio de um dispositivo posicio-
nador de pino. 

Na prática, quando o pino é colocado após o pre-
enchimento do molde, a posição do pino é marcada, 
previamente, na borda vestibular e lingual do molde e 
introduz-se o pino quando o gesso apresenta consis-
tência suficiente para suportá-lo (Zena e Khan11, 1988). 
Portanto, neste último caso, o profissional deve aguardar 

um tempo empírico, que não deve ultrapassar o tempo 
de reação de presa, pois a introdução forçada do pino 
resultará em fratura do gesso. Surge a seguinte dúvida: 
qual seria o período de tempo ideal para a colocação 
do pino? A carência de pesquisa na literatura mundial, 
investigando esse assunto, motivou o presente trabalho 
a avaliar as alterações dimensionais de troquéis de gesso, 
obtidos a partir de moldes de silicone de adição em fun-
ção do tempo de posicionamento do pino metálico.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Um padrão metálico, usinado em latão, foi confeccio-
nado com a simulação de um sulco gengival de 1,5mm 
de profundidade e 1mm de afastamento gengival. Nesse 
padrão metálico simulou-se um preparo dentário de for-
ma cilíndrica, com expulsividade de 8°, altura de preparo 
de 7mm, com terminação tipo ombro de 0,5mm de lar-
gura e bisel de 45°. Na face oclusal do preparo, marcou-
se o ponto central do cone e uma linha referencial para 
facilitar, posteriormente, a mensuração no microscópio 
comparador (Fig. 1). Uma moldeira perfurada foi confec-
cionada e executou-se a técnica de dupla moldagem com 
silicone de adição Express® (3M, St. Paul, MN, USA).

Na primeira fase da moldagem, o material denso foi 
manipulado e a moldagem com um espaçador em po-
sição foi realizada, sob pressão constante de 50kg até 
atingir a polimerização completa do material, utilizan-
do-se uma prensa hidráulica (modelo PM 2000 A, Delta 
Máquinas Especiais). A seguir, quatro sulcos foram rea-
lizados na massa densa para permitir o escape do mate-
rial leve (Fig. 2). 

O espaçador foi removido e o material leve foi colo-
cado dentro da moldeira e esta posicionada sobre o mo-

Figura 1.  Padrão metálico com simulação de um preparo 
dental e afastamento gengival
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delo metálico, sob pressão constante de 50kg até atingir 
a polimerização completa do material.   

O molde obtido foi preenchido com gesso tipo IV 
Durone® (Dentsply, York, PA, USA). Dez troquéis fo-
ram obtidos para cada grupo experimental: Grupo A 
(grupo- controle): troquéis sem pino; Grupo B: troquéis 
obtidos com pinos colocados previamente ao vaza-
mento do gesso; Grupos C, D e E: troquéis com pinos 
introduzidos, respectivamente, 5 minutos, 8 minutos e 
8 minutos e 30 segundos, após ser iniciada a presa do 
gesso. Para o posicionamento dos pinos, um dispositi-
vo especial foi confeccionado, torneado em latão.  Em 
seguida, cada troquel obtido foi colocado em uma base 
metálica cilíndrica posicionadora para ser medido no 
microscópio comparador (Mitutoyo® TM Series 176, 
Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan) com 30X e pre-
cisão de 0,001mm. Foram mensuradas as dimensões de 

cervical a cervical, nos sentidos diametralmente opostos 
(eixos de coordenadas X e Y). Para a padronização das 
medições foram utilizadas como pontos de referência, 
marcações previamente colocadas na parte oclusal do 
padrão metálico no microscópio (Fig. 3).  

Cada troquel foi medido seis vezes, perfazendo um 
total de 300 medições, das quais foram obtidas as mé-
dias das médias. 

RESULTADOS 
A Tabela 1 mostra as diferenças entre as medias de 

cada troquel e a media do modelo metálico. Essas dife-
renças foram submetidas à análise de variância (Tabela 
2). Observou-se que os grupos A e B apresentaram valo-
res positivos, indicando que os troquéis foram menores 
que o modelo metálico. Os valores negativos dos grupos 
C, D e E indicam que os troquéis foram maiores que o 
modelo metálico. O teste de Tuckey (ao nível de 1%, 
T=0.04651) confirmou a semelhança entre as amostras 

Figura 2.  Moldeira individual com massa densa e quatro 
sulcos confeccionados. Espaçador removido

Figura 3.  a.-Padrão metálico e b.-troquel, ambos com coor-
denadas para mensuração

Troquel Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
 1  0.0323  0.0115  -0.0826  -0.1011  -0.1047
 2  0.0493  0.0098  -0.0912  -0.0941  -0.2145
 3  0.0196  0.0013  -0.0909  -0.0642  -0.1374
 4  0.0098  0.0148  -0.045  -0.1084  -0.0949
 5  0.0176  0.0018  -0.1087  -0.1694  -0.2104
 6  -0.0107  0.0218  -0.1716  -0.0969  -0.1015
 7  0.0353  0.0588  -0.0835  -0.1115  -0.1329
 8  0.0319  0.0058  -0.0887  -0.1297  -0.0984
 9  0.0074  0.0385  -0.0552  -0.1131  -0.0986
 10  0.0116  0.0493  -0.1187  -0.1134  -0.1112

Média  0.0204 0.0213 -0.0936 -0.1101 -0.1304

Tabela 1.  Diferenças entre as médias do padrão metálico e as médias das amostras reproduzidas (troquéis) para cada grupo 
avaliado (mm)
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dos grupos A e B, e a semelhança entre as amostras dos 
grupos C, D e E. Ainda foi confirmada a diferença esta-
tística entre os grupos (A , B) e (C,D,E).

DISCUSSÃO
A adaptação final da prótese fixa depende de vários 

fatores, entre os quais, a precisão do molde e modelo.
O modelo de trabalho apresenta-se como o mais im-

portante ponto de partida para a execução laboratorial. 
Portanto, este deverá ser o mais preciso, quanto à repro-
dução do preparo dentário, bem como das estruturas 
adjacentes.

Para que isso ocorra, é necessário que se construa o 
modelo de trabalho com um material compatível com o 
de moldagem, e este, por sua vez, reproduza com a má-
xima precisão os detalhes da superfície dos preparos.

Ademais, quando se utiliza uma moldagem com ma-
terial elástico, um dos passos primordiais para a obten-
ção de um molde satisfatório é o afastamento gengival, 
que deve ser realizado tanto no sentido horizontal quan-
to vertical.  Uma avaliação do molde permite verificar 
que a quantidade de material de moldagem, na região 
marginal do preparo e no sulco gengival, depende do 
afastamento gengival obtido. 

Os valores observados nos grupos A e B concor-
dam com os achados de Peutzfeldt e Assmussen5 (1989) 
e Insaurralde et al.3 (1999), em relação ao valor menor 
das medidas obtidas dos troquéis quando comparado 
ao modelo metálico. A ausência (Grupo A) ou presença 
(Grupo B) do pino no troquel não produziu alterações 
dimensionais significantes no material de moldagem. 
Por outro lado, o incremento dos valores médios ne-
gativos dos grupos C, D e E (Tabela I) mostram um 
aumento das alterações dimensionais nos troquéis obti-
dos. Tal fato se relaciona à presa do gesso, pois a densi-
dade do gesso aumenta em função do tempo de presa, 
dificultando a introdução do pino. Após a presa inicial 
do gesso, a viscosidade da massa começa a  aumentar 

rapidamente, eliminando a sua fluidez. É o fenômeno 
conhecido como “perda do brilho”. Quando tal acon-
tece, a manipulação da massa de gesso deve ser evita-
da, pois distorção ou fratura poderiam ocorrer. (Craig et 
al.2, 1996). O posicionamento do pino induz a tensões 
no gesso que está reagindo, ocasionando o deslocamen-
to da fina camada de material de moldagem (Reiman6, 
1976) presente na área cervical do molde, resultando em 
troquéis alterados. 

Para facilitar a discussão, os troquéis dos grupos A 
e B foram nomeados Grupo 1, e aqueles dos grupos C, 
D e E foram nomeados Grupo 2. Os troquéis do Gru-
po1 apresentaram as menores alterações dimensionais. 
Existe ainda uma diferença estatisticamente significan-
te entre os troquéis dos grupos 1 e 2, e as alterações 
dimensionais nos troquéis obtidos foram diretamente 
proporcionais ao tempo de posicionamento do pino no 
gesso. 

Baseados em Balshi e Mingledorff1 (1975) e Smith9 
(1979) e nos resultados da presente pesquisa, pode-se 
sugerir as seguintes alternativas,  como conduta prática: 

• utilização de posicionadores de troquel para a fi-
xação prévia do pino ou logo após o preenchimento do 
molde com o gesso

• colocação do pino após a presa do gesso, confec-
cionando um orifício no gesso e fixando-o com cola 
adesiva

• evitar a introdução do pino durante a reação de 
presa do gesso, principalmente após a pedra do brilho 
de sua superfície.

CONCLUSÕES
A introdução do pino durante a presa do gesso cau-

sou alterações dimensionais nos troquéis obtidos, pro-
duzindo modelos de trabalho distorcidos. Portanto, essa 
prática deve ser desprezada, optando-se pelo posiciona-
mento do pino previamente ao preenchimento do mol-
de com gesso, ou posteriormente, após a finalização da 

Fator de Variação Soma de Quadra-
dos

Graus de Liber-
dade QuadradosMédios Freqüência Probabilidade (H0)

Entre colunas 0.2168 4 0.0542 57.11 0.000%
Resíduo 0.0427 45 0.0009 --- ---
Variação 0.2595 49 --- --- ---

Tabela 2. Análise de Variância
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