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Souto, ICC. Influência da técnica de moldagem convencional ou digital na adaptação 
marginal e interna de próteses parciais fixas livres de metal. [Dissertação]. Ribeirão Preto: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019. 
 
O sucesso da prótese parcial fixa está relacionado, dentre outros fatores, à precisão da adaptação 
da estrutura protética tanto internamente quanto ao término cervical do preparo. Com a 
tecnologia digital, à moldagem convencional dos preparos, utilizando elastômeros, foram 
acrescidos procedimentos alternativos denominados de escaneamentos intraorais. O objetivo 
deste projeto foi avaliar a adaptação marginal e interna de infraestruturas de prótese parcial fixa 
em zircônia, fabricadas a partir de moldagem convencional e escaneamento intraoral 
(Bluecam), utilizando a microscopia ótica, e microscópio confocal a laser como instrumentos 
de medida. Os dentes 24 e 26 de um manequim foram preparados para prótese parcial fixa de 3 
elementos. O arco superior foi moldado e o molde, vazado com resina de poliuretano para a 
confecção do modelo mestre da pesquisa. O grupo 1 (n=07) foi moldado pela técnica 
convencional com silicone de adição (Variotime, Heraeus Kulzer, Tóquio, Japão), e os modelos 
de gesso escaneados no escaner de bancada inEosX5 (Sirona, Alemanha). O grupo 2 (n=07) foi 
escaneado utilizando o escaner intraoral CEREC Bluecam (Sirona, Alemanha). Os modelos e 
as imagens obtidas foram enviados ao laboratório e as infraestruturas utilizando blocos de 
zircônia (ZirkOM ST, Aidite High-technical Ceramics, China). As infraestruturas de zircônia 
foram submetidas a ciclo térmico, simulando a aplicação da cerâmica de recobrimento.  As 
leituras da adaptação marginal (vertical, horizontal e absoluta) e interna das infraestruturas 
antes (T1) e após (T2) o ciclo térmico simulador foram feitas em Microscópio Óptico (Nikon 
SMZ800, Japão), e Microscópio Confocal a Laser (LEXT OLS 4000, Olympus, Japão). Os 
dados apresentaram distribuição normal, e dessa forma, foram analisados por ANOVA com 
medidas repetidas e múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni (α=0,05), utilizando o 
programa IBM SPSS 21.0. Foi verificada diferenças significantes entre os grupos para 
desadaptação vertical (p=0,004), horizontal (p=0,020) e absoluta (p=0,006), onde o grupo 1 
apresentou desadaptação maior que o grupo 2 no Tempo 1 (pré-queima). Já em T2 (pós-
queima), não houve diferença entre os grupos. Em relação a desadaptação interna, foram 
obtidos os seguintes resultados: não houve diferença significante para a medida axial interna 
entre os grupos (p=0,887); para desadaptação de cúspide, o grupo 1 apresentou desajuste interno 
da cúspide significantemente maior que o grupo 2 (p<0,001); e para desadaptação oclusal, o 
grupo 1 apresentou desajuste interno oclusal significante maior que o grupo 2 (p=0,002). Assim, 
pode-se concluir que a técnica de moldagem intraoral foi superior à técnica de moldagem 
convencional, e que, em relação a avaliação após o ciclo de queima da cerâmica, o grupo 2 
(moldagem intraoral) apresentou maior desajuste após o ciclo térmico. 
 
Palavras-chave: Prótese parcial fixa. Técnica de moldagem odontológica. Cimentação. 
Cerâmica. Adaptação marginal dentária. 
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Souto, ICC. Evaluation of marginal adaptation of framework of fixed partial denture 
using different impression techniques: convencional and digital. [Dissertação]. Ribeirão 
Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2019. 
 
The success of the fixed partial prosthesis is related, among other factors, to the fit accuracy of 
prosthetic structure both internal and cervical area of preparations. The digital technology using 
intraoral scans is considered an alternative procedure to the conventional impression of 
preparations. The purpose of this study was to evaluate the marginal and internal misfit of 
zirconia fixed partial dentures made from conventional impression and intraoral scanning 
(Bluecam) using the replica technique in optical microscopy, and laser confocal microscope as 
measuring instruments. The natural teeth 24 and 26 were prepared for 3 piece fixed partial 
denture. The superior arch was impressed and was made a model with polyurethane (master 
model). Group 1 (n = 07) was impressed with conventional addition silicone technique 
(Variotime, Heraeus Kulzer, Tokyo, Japan), and the plaster models was scanned in the inEosX5 
bench scanner (Sirona, Germany). Group 2 (n = 07) was scanned using the intracoral scanner 
CEREC Bluecam (Sirona, Germany). The models and images obtained were sent to the 
laboratory and the infrastructures using zirconia blocks (ZirkOM ST, Aidite High-technical 
Ceramics, China), were milling. Zirconia infrastructures were submitted to a thermal cycle, 
simulating the application of the veneering ceramic. The readings of the marginal (vertical, 
horizontal and absolute) and internal misfit of the infrastructures before (T1) and after (T2) the 
thermal cycle simulation were made in: Optical Microscope (Leica, Leica Microsystems, 
Hurbrugg, Switzerland) from the replica technique, and laser confocal microscope (LEXT OLS 
4000, Olympus, Japan). The results presented a normal distribution and were analyzed by 
ANOVA with repeated measures and multiple comparisons with Bonferroni adjustment (α = 
0.05) using the IBM SPSS 21.0 program. There were significant differences between groups 
for vertical (p = 0.004), horizontal (p = 0.020) and absolute (p = 0.006) misfit. Group 1 
presented greater misfit than group 2 at T1 (pre-burn). In T2 (post-burning), there was no 
difference between the groups. The results of internal misfit were obtained, and there was no 
significant difference for the internal axial measurement between the groups (p = 0.877); G1 
presented significant internal misfit of the cusp (p= 0.001) and significant occlusal internal 
misfit (p = 0.002), both greater than G2. Then, it could be concluded that the intraoral scanning 
technique was superior than the conventional impression technique, and that, in relation to the 
evaluation after the ceramic firing cycle, the Group 2 (intraoral impression) presented greater 
misfit after the thermal cycle. 
 
Key-words: Fixed partial prosthesis. Dental impression technique. Cementation. Ceramics. 
Dental marginal adaptation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso das restaurações em prótese parcial fixa é determinado por 4 fatores 

principais: biocompatibilidade, estética, resistência à fratura e adaptação marginal 

(BERRENDERO et al., 2016). Dentre esses fatores, uma adaptação marginal inadequada pode 

comprometer a longevidade da restauração, pois a linha de cimento exposta ao meio bucal pode 

levar à sua dissolução com consequente infiltração marginal (DEMIR et al., 2014).  

Ainda que muitos estudos estejam sendo feitos nessa área, não há um consenso de qual 

é o valor máximo de desajuste que possa ser considerado aceitável. O valor de 120 µm foi 

inicialmente considerado como clinicamente aceitável em um dos primeiros estudos realizados 

por McLean e Von Fraunhofer em 1971, já outros autores (DAVIS, 1988; REICH et al., 2008; 

KESHVAD et al., 2011) argumentam que um ajuste marginal de 100 µm seria mais adequado. 

Hung e colaboradores (1990), concluíram que um ajuste marginal de 75 µm seria um valor 

considerado aceitável para restaurações cimentadas. Em concordância com este, Neves e 

colaboradores (2013) em um estudo mais recente, também chegaram à conclusão de que o 

desajuste de 75 µm seria um valor adequado para tal. 

Os valores de ajuste marginal diferem dependendo da medida, tipo de material 

utilizado, e, localização da restauração (LIMKANGWALMONGKOL et al., 2007; GONZALO 

et al., 2009).  Este valor está relacionado, dentre outros fatores, à precisão da adaptação da 

estrutura protética ao término cervical do preparo (TAN et al., 2008; BRAWEK et al., 2013).  

Alguns estudos avaliando próteses parciais fixas em zircônia relataram valores médios 

de desadaptação marginal na faixa de 9 µm a 110 µm (BESIMO et al., 1997; KOMINE et al., 

2005). Tinschert (2004), Borba (2011) e Kim (2013) concordam que o aumento da linha de 

cimentação ou do espaço interno pode reduzir a resistência à fratura da restauração e aumentar 

as falhas do material de revestimento, então, quanto menor o desajuste entre a peça protética e 

o dente, melhor a resistência do material e sua longevidade clínica. 

Outra questão importante, refere-se à adaptação interna (vertical), que pode ser 

influenciada por diversos fatores que levam à inexatidão do processo final, iniciando com a fase 

de moldagem até o processo de cimentação final (BERRENDERO et al., 2016). O 

procedimento de moldagem utilizando materiais elastoméricos são comuns durante a confecção 

de próteses fixas por esses materiais possuírem uma boa capacidade de cópia da estrutura dental 

preparada. Embora possam ser obtidas moldagens de alta qualidade por essas técnicas, alguns 

erros associados à etapa intraoral (destreza manual do operador) ou aos procedimentos 

laboratoriais, como o tipo de gesso utilizado, técnica de vazamento, transporte e 
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armazenamento dos modelos de trabalho, podem ocorrer (BIRNBAUM E AARONSON, 2008; 

CHRISTENSEN, 2008). 

 Como a elaboração da restauração protética é uma somatória dos procedimentos 

clínicos e laboratoriais, quaisquer alterações em algum desses passos, pode resultar em 

desadaptação da peça protética obtida (ALFARO et al., 2015). 

Com o advento da tecnologia digital, à moldagem convencional dos preparos dentais 

para obtenção dos modelos de trabalho, foram acrescidos procedimentos alternativos 

denominados de escaneamentos intraorais. Vários sistemas foram desenvolvidos (KACHALIA 

et al., 2010) proporcionando redução do número de procedimentos clínicos e laboratoriais, 

necessários para obtenção do modelo de trabalho, conforto ao paciente e precisão no resultado, 

resultando em uma boa adaptação marginal, melhor assentamento da infraestrutura e melhor 

distribuição de forças da prótese (AN et al., 2014; GJEVOLD et al., 2016). O método 

CAD/CAM (do inglês computer-aided design/computer-aided manufacturing) surgiu na 

Odontologia oferecendo segurança do ponto de vista biológico, maior precisão quando 

comparado as técnicas tradicionais de fundição, e adaptação marginal efetiva durante a 

fabricação de infraestruturas para prótese unitárias ou de múltiplos elementos (AL-FADDA et 

al., 2007; TAHMASEB, 2010; KOHORST, 2011).  

A técnica de moldagem digital é uma técnica confortável para o paciente que tem 

buscado eliminar erros inerentes à técnica convencional.  Como desvantagens, pode-se citar seu 

alto custo e certas limitações de indicação, pois em preparos com linha de término intra-sulcular 

a técnica fica parcialmente limitada (BERRENDERO et al., 2016). O método CAD/CAM 

define-se resumidamente pelo desenho da estrutura protética em computador, após 

escaneamento da boca do paciente ou modelo de estudo, seguido da confecção da peça protética 

por uma máquina de fresagem (TONIN, 2017). 

Teoricamente todos os sistemas digitais deveriam permitir um melhor controle da 

adaptação marginal e interna. O sistema CAD/CAM CEREC (CEramic REConstruction) 

(Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Alemanha) foi o primeiro sistema de captura da 

imagem do preparo dental por meio de escaneamento digital intraoral, desenvolvido por 

Morman e Brandestini, em 1980, na Suíça (BINDL e MORMAN, 2005; ALFARO et al., 2015). 

Esse sistema de captura das imagens apresenta duas opções, Bluecam e Omnicam, que geram 

dados que serão eletronicamente transmitidos e usados para a fabricação de restaurações numa 

única sessão clínica. A Bluecam tem um feixe de LED azul paralelo e necessita da aplicação de 

um spray de dióxido de titânio que permite a captura de registros mais detalhados. A Omnicam 
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não requer a aplicação de dióxido de titânio, o que resulta num processo de aquisição de dados 

de forma mais rápida e fácil.  

Um estudo realizado por Silveira e seus colaboradores (2017) comparando as duas 

câmeras, demonstrou que a Bluecam promoveu coroas com melhor adaptação interna, talvez 

porque o uso de pó antirreflexivo melhorou a captura da imagem, promovendo uma dispersão 

mais uniforme da luz (SHEMBESH et al., 2016). 

Diversas vantagens podem ser atribuídas ao uso desse sistema como a fabricação de 

modelos precisos e duráveis, via fresagem de blocos de poliuretano ou via estereolitografia 

(KACHALIA et al., 2010) e, as peças protéticas confeccionadas sobre esses modelos têm 

apresentado assentamento igual ou superior às fabricadas pelas técnicas convencionais 

(BRAWEK et al., 2013, AHRBERG et al., 2016). Ainda que alguns estudos comparativos entre 

a técnica convencional de moldagem e sistemas CAD/CAM mostrem resultados conflitantes 

em relação à adaptação interna e marginal e interna (ALMEIDA e SILVA et al., 2014; SU; 

SUN, 2016), diversos autores tem relatado na literatura que a precisão dos modelos digitais são 

suficientes para o uso clínico (NG et al., 2014; CHOCHLIDAKIS et al., 2016, SIM et al., 2019). 

Em dois estudos, ambas revisões sistemáticas com meta-análise, tendo como objetivo 

comparar o ajuste marginal e interno de próteses fixas fabricadas com técnicas digitais, àquelas 

fabricadas usando técnicas de impressão convencional, e determinar o efeito de diferentes 

variáveis na precisão do ajuste, os autores chegaram a conclusões parecidas. Chochlidakis et al. 

(2016), a partir do levantamento bibliográfico em base de dados como Medline, Cochrane e 

EMBASE, concluíram que as restaurações dentárias confeccionadas com a técnica de 

impressão digital apresentaram desadaptações marginais estatisticamente semelhantes às 

obtidas a partir da técnica de moldagem convencional. Com relação às técnicas de fundição, e 

de fabricação por meio do CAD/CAM, resultados semelhantes foram encontrados tanto para a 

desadaptação marginal quanto para a interna em grupos convencionais e digitais.  A cerâmica 

vítrea apresentou o maior espaço interno em comparação às restaurações de zircônia e ligas 

metálicas, nos grupos digital e convencional. Já nos grupos digitais, as restaurações de ligas 

metálicas mostraram a menor desadaptação marginal em comparação com as restaurações de 

cerâmica vítrea e zircônia. Também foi possível concluir que, quando o poliéter e o 

polivinilsiloxano foram usados como materiais de moldagem convencionais, foram encontradas 

medidas de desadaptações semelhantes para as restaurações. No estudo de Tsirogiannis et al. 

(2016), também uma revisão sistemática, os autores analisaram trabalhos in vitro e in vivo e 

puderam concluir também que nenhuma diferença significativa foi observada em relação à 
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discrepância marginal de restaurações cerâmicas unitárias fabricadas após moldagens digitais 

ou convencionais. 

Sakornwimon e Leevailoj (2016) buscaram avaliar o ajuste marginal de coroas de 

zircônia monolítica, bem como a preferência dos pacientes por moldagens digitais ou 

convencionais com silicone de adição. Em seus resultados, não foram encontradas diferenças 

no ajuste clínico das coroas de zircônia fabricadas a partir de moldagens digitais em comparação 

com impressões de polivinilsiloxano. Contudo, a satisfação dos pacientes em relação ao 

escaneamento intraoral foi significativamente maior do que com as moldagens convencionais. 

A melhora dos resultados estéticos e resistência das restaurações totalmente em 

cerâmica, fez com que materiais à base de zircônia tivessem um papel fundamental na 

fabricação de estruturas de prótese parcial fixa livres de metal, tendo um crescimento 

considerável desde os anos de 1990 (PICONI; MACCAURO, 1999). A zircônia oferece alta 

resistência à fratura, mas é altamente opaca, tanto que infraestruturas fabricadas pelo método 

CAD/CAM precisam ser recobertas com cerâmica feldspática para se atingir a aparência natural 

(LÓPEZ-SUÁREZ et al., 2015). Além disso, ela é polimórfica, o que significa que possui três 

fases principais, que são estáveis em diferentes faixas de temperatura (monoclínicas, até 

1.170°C, tetragonal, de 1.170°C a 2.370°C, e cúbicos, acima de 2.370°C). A transformação de 

fase associada à expansão volumétrica pode ocorrer sob tensões mecânicas, térmicas ou 

químicas (ABOUSHELIB. 2012; CAMPOS et al., 2016). 

A precisão marginal, bem como a capacidade de suporte de carga, são fatores 

expressamente importantes que determinam a segurança a longo prazo das restaurações 

dentárias. Em estudos anteriores, foi demonstrado que, no que diz respeito à capacidade de 

suporte de carga, a zircônia é um material potencialmente adequado, mesmo para a fabricação 

de próteses parciais fixas de várias unidades na região posterior (KOHORST et al., 2007; 

KOHORST et al., 2008). Vários estudos in vitro e in vivo também relataram adaptações 

marginais aceitáveis com a maioria das próteses parciais fixas de zircônia de três unidades 

(GONZALO et al., 2008; REICH et al., 2008; WETTSTEIN et al., 2008; BEUER et al., 2009). 

No entanto, muitas restaurações de zircônia exibem margens inadequadas, muitas vezes devido 

à baixa integridade marginal. Discrepâncias marginais podem causar o aumento da retenção de 

placa acompanhada por cáries secundárias e uma mudança na prevalência e no tipo de bactérias 

presentes na cavidade oral, o que pode induzir o aparecimento de doenças periodontais, e levar 

ao aparecimento de infecções endodônticas (FELTON et al., 1991; KOERNCHILD; 

CAMPBELL, 2000). Além dos aspectos biológicos, a precisão de ajuste também é importante 

para garantir a confiabilidade mecânica sob carga funcional (KOHORST et al., 2009). Rekow 
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et al. (2006) demonstraram que uma camada de cimento excessivamente espessa pode causar 

tensões residuais na superfície de tração. Essas tensões de tração aumentadas podem danificar 

a porcelana de revestimento e iniciar o lascamento da camada de estratificação (SAILER et al., 

2007; MOLIN; KARLSSON, 2008). 

Rodiger et al. (2018) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar e comparar a 

precisão marginal de infraestruturas de coroas fabricados por CAD/CAM de quatro materiais 

diferentes, cobalto-cromo, titânio, vitrocerâmica e zircônia. Levando em consideração a 

importância postulada da desadaptação marginal para o sucesso clínico de uma restauração, os 

valores médios e máximos para cada grupo de material foram comparados assumindo que o 

único local com a maior largura de intervalo determina o risco clínico de uma restauração 

dentária. As diferenças marginais médias variaram de 48,37 ± 29,72 µm para infraestruturas de 

cobalto-cromo, 46,92 ± 23,12 µm de titânio, 68,25 ± 28,54 µm para infraestruturas de zircônia 

e 58,73 ± 21,15 µm para vitrocerâmica. Diante dos resultados, os autores concluíram que as 

infraestruturas fabricadas em CAD/CAM, em diferentes materiais, alcançam valores marginais 

médios dentro do intervalo de desadaptação marginal clinicamente aceitável sugerido por 

McLean e von Fraunhofer (1971) (<120 µm), ainda que a precisão de adaptação seja 

significativamente influenciada pelo tipo de material restaurador. 

De acordo com Rodriguez et al. (2016) o comportamento mecânico da estrutura e do 

material de recobrimento tem sido estudado separadamente, e entender a influência da cerâmica 

de recobrimento na performance mecânica das estruturas de zircônia é muito importante. 

Durante o procedimento de recobrimento, as propriedades mecânicas da zircônia podem ser 

afetadas porque as estruturas são expostas à umidade e a temperaturas relativamente altas, e 

algumas pesquisas (SUNDH et al., 2005; SUND, SJOGREN 2006; BORBA et al., 2011) 

mostraram que essa resistência foi reduzida significativamente após a aplicação da cerâmica de 

recobrimento. Assim, mais estudos são necessários para avaliar a viabilidade do uso da zircônia 

na adaptação de próteses fixas. 

Sendo assim, com base na limitação do conhecimento atual, este estudo se propôs a 

avaliar a adaptação marginal e interna de infraestruturas de próteses parciais fixas em zircônia, 

fabricadas a partir de moldagem convencional e escaneamento intraoral. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo geral 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desajuste marginal e interno de infraestruturas de 

próteses parciais fixas em zircônia fabricadas a partir de moldagem convencional e 

escaneamento intraoral (BlueCam), antes e após os efeitos da simulação do ciclo de queima da 

cerâmica, tendo como instrumentos de medida o microscópio ótico e o microscópio confocal a 

laser. 

 

Objetivos específicos 

 Analisar o desajuste marginal e interno de infraestruturas de próteses parciais fixas 

em zircônia.  

 Avaliar os tipos de moldagens utilizados, convencional ou digital, para a obtenção 

das próteses por meio do sistema CAD/CAM. 

 Comparar o desajuste entre os dentes suporte da prótese, molar e pré-molar. 

 Comparar os resultados do desajuste marginal e interno das infraestruturas, antes e 

após serem submetidas ao ciclo de queima da cerâmica. 

 

 

 

Hipótese nula 

A hipótese nula testada foi que os diferentes tipos de moldagens, convencional e digital, 

não influenciam no ajuste marginal e interno de infraestruturas de próteses parciais fixas em 

zircônia, e que as infraestruturas não sofrem alteração dimensional após passarem pelo ciclo de 

queima da cerâmica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Obtenção do modelo mestre  

Foram utilizados dentes naturais (24 e 26) provenientes do Biobanco de Dentes 

Humanos da FORP/USP como pilares da prótese. O estudo foi submetido ao sistema eletrônico 

Plataforma Brasil e realizado com a devida apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (processo 96354618.0.0000.5419; anexo A).  

Os dentes foram fixados em um manequim (Manequins Odontológicos, Marília, 

Brasil) e preparados como pilares de uma prótese parcial fixa de 3 elementos. Os preparos 

foram realizados com ponta diamantada 2136 (KG Sorensen, Cotia, Brasil) tronco-cônica, 

curta, de extremidade arredondada, de acordo com os princípios mecânicos, biológicos e 

estéticos, e acabamento com pontas diamantadas finas 2136F (KG Sorensen, Cotia, Brasil) e 

com instrumento manual de Black (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Elementos 24 e 26 preparados para coroa total em zircônia. 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

 

O arco superior foi moldado, utilizando moldeira de estoque perfurada e silicone de 

adição (Variotime, Heraeus Kulzer, Tóquio, Japão) em moldagem simultânea, seguindo as 

indicações do fabricante. O molde do arco com os preparos foi vazado com resina de 

poliuretano (F160, Axson, São Paulo, Brasil) obtendo assim, o modelo mestre da pesquisa 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Obtenção do modelo mestre. A) Vazamento da resina de poliuretano para confecção do 
modelo mestre B) Modelo mestre.       

 
Fonte: Própria (2018). 

 

 

3.2. Obtenção das infraestruturas 

O modelo de poliuretano recebeu dois diferentes procedimentos de acordo com as 

técnicas de obtenção dos corpos de prova (infraestruturas) e, consequentemente, dos grupos a 

serem formados. 

 

3.2.1 Escaneamento indireto 

Para a formação do grupo 1 (n=07), o modelo de poliuretano foi moldado com 

moldeira de estoque parcial e com silicone de adição (Variotime, Heraeus Kulzer, Tóquio, 

Japão), pela técnica de moldagem simultânea (massa densa e pasta fluida), seguindo as 

instruções do fabricante, e a modelagem realizada com gesso pedra tipo IV (Durone, Polidental, 

São Paulo, Brasil), espatulado a vácuo. Ao todo, foram realizadas 07 moldagens e 07 

modelagens.  

De acordo com Pant et al. (2008), os silicones polimerizados por reação de adição, ou 

polivinilsiloxanos, possuem boas propriedades mecânicas, estabilidade dimensional e 

capacidade de reprodução de detalhes. A técnica de moldagem simultânea apresenta como 

vantagem a economia de material e de tempo clínico. Porém, como desvantagem, necessita de 

uma segunda pessoa para auxiliar na manipulação, já que devem ser feitas ao mesmo tempo 

(Johnson e Craig, 1986). 

Os sete modelos de gesso foram então enviados ao laboratório de prótese dentária 

(DentLab, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil), para escaneamento no escaner de bancada 

inEosX5 (Sirona, Alemanha) (Figura 3) e confecção da infraestrutura utilizando blocos de 

zircônia (ZirkOM ST, Aidite High-technical Ceramics, China). 

 

A B



Material e Métodos| 57 

 

Figura 3 – Escaner de bancada inEosX5 (Sirona, Alemanha). 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

 

As infraestruturas foram obtidas utilizando blocos de zircônia Zirkom ST Super 

Translucent (Qinhuangdao Aidite High-technical Ceramics, Qinhuangdao City, China), 

prensados de maneira isostática e desenhados para CAD/CAM odontológico. Os blocos com 

dimensões de 40x15x19 mm, são constituídos de óxido de zircônia estabilizado por ítrio, pré-

sinterizado e com temperatura máxima de sinterização de 1.530°C, indicados para confecção 

de infraestruturas de coroas unitárias e próteses parciais fixas, e pilares protéticos. 

A partir do modelo escaneado, confeccionou-se a infraestrutura com as características 

desejadas, aplicando os seguintes parâmetros por meio do programa CEREC SW 4.4 (Sirona 

Dental Systems GmbH Bensheim, Alemanha): Espaçador radial de 50 μm; Espaçador oclusal 

de 50 μm; Espessura mínima radial 500 μm; Espessura mínima oclusal 700 μm; Espessura de 

margem de 300 μm; Largura da rampa da margem de 60μm; Ângulo da rampa de margem 60°; 

Posteriormente, removeu-se as áreas retentivas do preparo digitalmente.  

 

3.2.2 Escaneamento direto 

No grupo 2 (n=07), o modelo de poliuretano foi escaneado sete vezes pelo mesmo 

operador, utilizando o CEREC BlueCam (Sirona Connect, Sirona Dental System GmbH 

Bensheim, Alemanha), obtendo assim, sete modelos digitais. Para realizar o procedimento, o 

modelo recebeu um spray de dióxido de titânio a cada escaneamento, para a correta obtenção 
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das imagens. Após obtenção das imagens, essas foram enviadas diretamente ao laboratório pelo 

sistema Sirona Connect (Sirona Connect, Sirona Dental System GmbH Bensheim, Alemanha) 

e então, as infraestruturas de zircônia foram planejadas do mesmo modo que o grupo 1 (Figura 

4 e 5), A partir disso, foram confeccionadas utilizando-se a fresadora InLab MC XL (Sirona 

Dental System GmbH Bensheim, Alemanha), e sinterizadas no forno inFire HTC speed (Sirona 

Dental System GmbH Bensheim, Alemanha) por um tempo de 150 minutos. 

 

Figura 4 – Sequência da etapa CAD. A) Seleção dos dentes a serem restaurados; B) Delimitação da 
margem do preparo; C) Eixo de inserção da prótese; D) Pré-visualização da infraestrutura em zircônia. 

  

  
Fonte: Própria (2018). 

 
 
Figura 5 – A) Aplicação dos parâmetros desejados à coroa dental representado pelo esquema do programa Sirona 
Connect.  B) Pré-visualização da infraestrutura em bloco de zircônia. 

.   
Fonte: Própria (2018). 
 

 

A B 
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3.3. Ajuste das infraestruturas  

  Após a confecção das infraestruturas, algumas peças apresentaram interferências 

ao serem adaptadas aos seus respectivos modelos de gesso e também, ao modelo mestre da 

pesquisa. Diante disso, foi utilizado o Impregum SoftTM (3M ESPE, Brasil), de forma que as 

coroas foram levemente preenchidas com o poliéter, e em seguidas, assentadas sobre o modelo. 

Após o tempo de polimerização do material, a infraestrutura foi removida, e, a região que 

apresentou a interferência foi desgastada de forma cuidadosa com uma ponta de polimento para 

zircônia, de forma que o desgaste fosse o mínimo possível, para permitir uma correta adaptação 

da prótese ao modelo de trabalho. 

Posteriormente, as infraestruturas foram adaptadas ao modelo mestre para a etapa de 

mensuração da adaptação marginal. 

 

3.4 Análises 

As análises dimensionais da adaptação interna e marginal foram feitas em dois 

momentos: antes (T1), e após (T2) serem submetidas ao ciclo de queima da zircônia. Sendo 

assim, as infraestruturas foram submetidas ao escaneamento em microscópio confocal a laser, 

e à técnica da réplica para posterior análise em microscópio ótico. 

 

3.4.1 Análise em microscópio confocal a laser 

A adaptação da infraestrutura em zircônia ao término dos preparos foi avaliada por 

meio do microscópio LEXT OLS 4000 (Olympus, Japão), da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP, Departamento de Odontologia Restauradora.  

Os locais de análise foram determinados utilizando uma perfuração de referência, feita 

com a ajuda de um paralelômetro, abaixo do centro das faces vestibular e palatina do modelo 

mestre, visíveis no microscópio (Figura 5). 

 As imagens de alta resolução foram obtidas em 3D sem pré-tratamento do corpo de 

prova, um total de 56 imagens.  

O modelo mestre foi seccionado em cortadeira de precisão e depois adaptado a uma 

base de poliuretano e uma matriz metálica para a captura das imagens, de forma que os corpos 

de prova permanecessem perpendiculares à objetiva do microscópio. 
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Figura 6 – A) Paralelômetro utilizado para demarcar o lugar da medição; B) Microscópio 
LEXT OLS 4000 (Olympus, Japão). 

 
    Fonte: Própria (2018). 
 

As medidas de desadaptação marginal foram tabuladas da seguinte forma: três medidas 

em cada região (vestibular e lingual) para cada corpo de prova, uma no centro da face e as 

demais, 1 mm para cada lado, totalizando 168 medidas. 

 

Figura 7 – Software LEXT 3D Measuring Laser Microscope OLS4000. 

 
Fonte: Própria (2018). 
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3.4.3 Análise em microscópio ótico 

 

3.4.3.1 Técnica da réplica 

A técnica da réplica foi realizada com objetivo de mensurar o espaço de cimentação, 

ou espaço interno, a partir da confecção de uma película de silicone de adição pelo 

preenchimento do espaço existente entre a coroa e o modelo de poliuretano preparado.  

Um silicone de adição de consistência leve (President, Coltene, Suíça) foi utilizado 

para preencher o interior das coroas. Em seguida, a infraestrutura foi assentada ao modelo 

mestre, e, usando um delineador com carga de 5 kg, mantida sob pressão na superfície oclusal 

por 3 minutos, como orienta o fabricante, até a polimerização do material. Após a 

polimerização, a coroa foi removida do modelo mestre juntamente com a película de silicone, 

e seu interior foi preenchido com um silicone de adição de consistência regular (President, 

Coltene, Suíça) para melhor estabilização, e colocado sobre uma placa de vidro até atingir o 

seu tempo de polimerização (KOHORST et al., 2009) (Figura 7). 

 

Figura 8 – Sequência de passos para Técnica da Réplica. A) Isolamento do modelo mestre com isolante 
a base de água; B) Preenchimento do interior das infraestruturas com o silicone de consistência leve; C) 
Uso do delineador para assentamento da infraestrutura; D) Preenchimento do interior da infraestrutura 
com silicone de consistência regular; D) Réplica em silicone seccionada mesiodistalmente. 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

Cada réplica foi seccionada nos sentidos mesiodistal e vestíbulo-palatina, totalizando 

4 partes. O procedimento de corte foi padronizado por meio de uma lâmina posicionada em um 
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paralelômetro, que guiou o corte para garantir que as réplicas do mesmo dente fossem 

seccionadas na mesma posição. 

A mensuração do espaço interno pela técnica da réplica foi avaliada por meio da Lupa 

Estereomicroscópica Nikon SMZ800 (Tokyo, Japão), da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto – USP, Departamento de Materiais Dentários e Prótese (Figura 8). As réplicas 

seccionadas foram fotografadas com um aumento de 10x e o Software Nis Elements BR foi 

usado para medições. 

 

Figura 9 – Lupa Estereomicroscópica Nikon SMZ800 (Tokyo, Japão). 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

O desajuste marginal foi mensurado de acordo com a definição de Holmes et al. 

(1989), onde a discrepância marginal horizontal (x), discrepância marginal vertical (y) e 

discrepância marginal absoluta (z) foram avaliadas. A discrepância marginal horizontal é 

definida como o desajuste horizontal entre as porções mais externas das margens das 

infraestruturas e a borda do preparo dental, medidos perpendicularmente ao caminho de 

remoção da prótese. A discrepância marginal vertical, é definida como o desajuste vertical entre 

as porções mais externas da margem da infraestrutura e a borda do preparo dental medidos 

paralelamente ao percurso de remoção da prótese. A soma vetorial dessas distâncias (x e y) 

definem a discrepância marginal absoluta (z). Assim, a discrepância marginal absoluta é a 

hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos lados consistem em discrepâncias marginais 

horizontais e verticais (Figura 9).  
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Para cada dente, foram feitas um total de 12 medidas marginais: face vestibular, 

palatina, mesial e distal, para cada tipo de mensuração, vertical, horizontal e absoluta. Além 

disso, a desadaptação interna foi medida em 9 pontos para cada dente: face axial mesial, distal, 

vestibular e palatina, cúspide mesial, distal, vestibular e palatina, e na face oclusal. A média das 

faces foi levada em consideração para análise dos dados (Figura 10). 

 

Figura 10 – Pontos de mensuração marginais. X) Discrepância horizontal; Y) Discrepância vertical; Z) 
Discrepância absoluta.  

 
Fonte: Kohorst et al. (2009). 
 
Figura 11 – Pontos de mensuração internos. Corte sagital. Molar. A - Axial; C - Cúspide; O – Oclusal.

 
Fonte: Própria (2018). 
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3.5 Simulação de queima da cerâmica 

  Após análise das infraestruturas em zircônia por meio de microscopia confocal 

a laser e ótica, foi realizada a simulação do ciclo de queima preconizado para a cerâmica de 

cobertura seguindo as recomendações do fabricante (InSync Ceramic System, Jensen Dental, 

EUA) no forno Jelenko Jelfire VPF (Jelenko Dental Health Products, NY, EUA). 

 

Figura 12 – A) Infraestrutura em zircônia; B) Forno Jelenko Jelfire VPF (Jelenko Dental Health 
Products, NY, EUA). 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

 Na tabela a seguir, está descrito o ciclo térmico de queima da cerâmica de cobertura 

(InSync) indicada para a zircônia, que foi utilizada no presente estudo: 

 

Tabela 1 – Protocolo de queima da cerâmica para estratificação da estrutura de zircônia. 
 Secagem 

(min) 
 Temp. 

Inicial 
(°C) 

Início 
do 

Vácuo 
(°C) 

Elevação 
(°C/min) 

Temp. 
Final 
(°C) 

Manutenção 
(min) 

Vácuo Resfriamento 
(min) 

Liner 1 6  400 450 60 970 1 Sim - 
Liner 2 6  400 450 60 960 1 Sim - 
Dentina 1 4  400 450 40 765 1 Sim 6 
Dentina 2 4  400 450 40 760 1 Sim 6 
Correção 4  400 450 45 700 1 Sim 6 
Stain/Glaze 6  400 600 45 730 1 Sim 6 

Fonte: Manual de instruções InSync Ceramic System. 

 

3.6 Reavaliação da adaptação após a queima 

Ao final da simulação de queima da cerâmica de cobertura, os corpos de prova foram 

reavaliados quanto a desadaptação marginal em microscopia confocal a laser e microscopia 

ótica, como descritos anteriormente. 

 

A B
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3.7 Análise Estatística 

Foram realizados os testes de normalidade e os dados apresentaram distribuição 

normal. Dessa forma, foi utilizada a Análise de Variância ANOVA - medidas repetidas, uma 

vez que Dente (Molar e Pré-Molar) e Tempo (Pré e Pós-queima) eram vinculados. A análise 

estatística foi complementada com múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni (α=0,05). 

Todas as comparações foram feitas utilizando o programa IBM SPSS 21.0.
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Microscopia Ótica 

 

4.1.1 Desadaptação Marginal  

  A Tabela 2 (Figura 12) apresenta os valores médios (desvio padrão) (µm) para a 

desadaptação marginal vertical, horizontal e absoluta. 

 

Tabela 2 – Média (µm) e Desvio Padrão (DP) para Desadaptação Marginal em microscopia ótica. 

Marginal Dente Queima G1 G2 

Vertical 

Molar 
Pré 32,2 (6,4) 12,6 (4,6) 

Pós  27,3 (9,8) 32,9 (31,3) 

Pré-Molar 
Pré 43,1 (11,9) 11,6 (3,9) 

Pós  36,2 (14,4) 26,9 (9,2) 

 Horizontal 

Molar 
Pré 21,8 (8,4) 10,7 (3,7) 

Pós  21,4 (8,2) 19,4 (5,5) 

Pré-Molar 
Pré 22,6 (10,4) 8,9 (1,4) 

Pós  17,8 (4,6) 20,5 (15,7) 

Absoluta 

Molar 
Pré 39,5 (9,8) 17,5 (4,8) 

Pós  36,3 (11,7) 40,6 (28,8) 

Pré-Molar 
Pré 48,7 (13,9) 14,9 (3,3) 

Pós  41,9 (14,2) 37,2 (16,8) 

 

 

Figura 13 – Gráfico de barras com média e desvio padrão da desadaptação marginal.

 
Fonte: Própria (2018). 
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4.1.1.1 Desadaptação Marginal Vertical 

A Tabela 3 mostra a análise por ANOVA para as médias de desadaptação marginal 

vertical. Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p=0,004) e na interação 

Grupo vs Tempo (p=0,005) (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – ANOVA para Desadaptação Marginal Vertical em microscopia ótica. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 2628,080 1 2628,080 12,782 ,004 
Erro 2467,349 12 205,612   
Dente 144,132 1 144,132 ,729 ,410 
Dente * Grupo 631,433 1 631,433 3,192 ,099 
Erro (Dente) 2374,126 12 197,844   
Tempo 494,065 1 494,065 2,952 ,111 
Tempo * Grupo 1975,254 1 1975,254 11,800 ,005 
Erro (Tempo) 2008,719 12 167,393   
Dente * Tempo 41,201 1 41,201 ,188 ,672 
Dente * Tempo * Grupo 6,873 1 6,873 ,031 ,862 
Erro (Dente*Tempo) 2628,519 12 219,043   

 

O Grupo 1 (moldagem convencional) apresentou desajuste marginal vertical (34,7 µm) 

significante maior que o Grupo 2 (moldagem digital) (21,0 µm) com diferença entre médias de 

13,70 µm (p=0,004). 

Ao comparar a interação Tempo vs Grupo, esta foi significante (p=0,005). Assim, ao 

realizar as múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni, verificou-se que, no T1 (pré-

queima), o grupo 1 (37,7 µm) apresentou maior desajuste marginal vertical que o grupo 2 (12,1 

µm), com p<0,001. Já em T2 (pós simulação de queima), não foram observadas diferenças 

significantes entre G1 (31,7 µm) e G2 (29,9 µm) (p=0,796). Para o grupo 1, não houve diferença 

significante entre T1 (37,7 µm) e T2 (31,7 µm) (p=0,248). Para o grupo 2, há um aumento 

significante do desajuste marginal vertical em T2 (29,9 µm) (p=0,003) comparado a T1 (12,1 

µm). 

 

4.1.1.2 Desadaptação Marginal Horizontal 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p=0,020) e na interação 

Grupo vs Tempo (p=0,015) (Tabela 4). 
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Tabela 4 – ANOVA para Desadaptação Marginal Horizontal em microscopia ótica. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 507,653 1 507,653 7,134 ,020 
Erro 853,911 12 71,159   
Dente 10,649 1 10,649 ,169 ,689 
Dente * Grupo 3,364 1 3,364 ,053 ,821 
Erro (Dente) 757,833 12 63,153   
Tempo 198,814 1 198,814 2,794 ,120 
Tempo * Grupo 572,432 1 572,432 8,044 ,015 
Erro (Tempo) 853,977 12 71,165   
Dente * Tempo 1,903 1 1,903 ,026 ,874 
Dente * Tempo * Grupo 47,136 1 47,136 ,652 ,435 
Erro (Dente*Tempo) 867,002 12 72,250   

 

O G1 (20,9 µm) apresentou desajuste marginal horizontal significante maior que o G2 

(14,9 µm) (p=0,020) com diferença entre as médias de 6,02 µm. 

Ao comparar a interação Tempo vs Grupo, esta foi significante (p=0,015). Assim, ao 

realizar as múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni, verificou-se que, no T1, o grupo 

1 (22,2 µm) apresentou maior desajuste marginal horizontal que o grupo 2 (9,8 µm) (p=0,001). 

Já no T2 não foram observadas diferenças significantes entre G1 (19,6 µm) e G2 (20,0) 

(p=0,916). Para o grupo 1, não houve diferença significante entre T1 (22,2 µm) e T2 (19,6 µm) 

(p=0,426). Para o grupo 2 há um aumento significante do desajuste marginal horizontal em T2 

(20,0 µm) (p=0,008) comparado a T1 (9,8 µm). 

 

4.1.1.3 Desadaptação Marginal Absoluta 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p=0,006), os tempos 

(p=0,013) e na interação Grupo vs Tempo (p=0,001) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – ANOVA para Desadaptação Marginal Absoluta em microscopia ótica. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 2766,927 1 2766,927 11,162 ,006 
Erro 2974,697 12 247,891   
Dente 67,219 1 67,219 ,259 ,620 
Dente * Grupo 382,303 1 382,303 1,476 ,248 
Erro (Dente) 3108,414 12 259,035   
Tempo 1092,060 1 1092,060 8,556 ,013 
Tempo * Grupo 2677,737 1 2677,737 20,979 ,001 
Erro (Tempo) 1531,689 12 127,641   
Dente * Tempo 16,458 1 16,458 ,066 ,802 
Dente * Tempo * Grupo 6,260 1 6,260 ,025 ,877 
Erro (Dente*Tempo) 2992,996 12 249,416   
 

O grupo 1 (41,6 µm) apresentou desajuste marginal absoluto significante maior que o 

grupo 2 (27,6 µm) (p=0,006) com diferença entre médias de 14,06 µm. O T1 (30,2 µm) 
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apresentou desajuste marginal absoluto significante maior que o T2 (39,0 µm) (p=0,013) com 

diferença entre médias de 8,83 µm. 

Ao comparar a interação Tempo vs Grupo, esta foi significante (p=0,001). Assim, ao 

realizar as múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni, verificou-se que, no T1, o grupo 

1 (44,1 µm) apresentou maior desajuste marginal absoluto que o grupo 2 (16,2 µm) (p<0,001). 

Já em T2 não foram observadas diferenças significantes entre G1 (39,1 µm) e G2 (38,9 µm) 

(p=0,973). Para o grupo 1, não houve diferença significante entre T1 (44,1 µm) e T2 (39,1 µm) 

(p=0,265). Para G2 há um aumento significante do desajuste marginal absoluto em T2 (38,9 

µm) (p<0,001) comparado a T1 (16,2 µm). 

 

4.1.2 Desadaptação Interna 

 

A Tabela 6 (Figura 13) apresenta os valores médios (desvio padrão) (µm) para a 

desadaptação interna. 

 

Tabela 6 – Média (µm) e Desvio Padrão (DP) para Desadaptação Interna em microscopia ótica. 
Interno Dente Queima G1 G2 

Axial  

Molar 
Pré 9,6 (0,9) 8,9 (1,9) 

Pós  10,2 (4,9) 9,8 (3,9) 

Pré-Molar 
Pré 9,1 (1,10) 9,2 (1,4) 

Pós  9,8 (2,10) 9,10 (2,6) 

Cúspide  

Molar 
Pré 36,4 (4,8) 22,9 (2,8) 

Pós  37,1 (5,7) 35,8 (17,2) 

Pré-Molar 
Pré 55,4 (6,3) 27,9 (5,9) 

Pós  54,3 (10,1) 29,4 (7,9) 

Oclusal  

Molar 
Pré 39,9 (5,7) 25,8 (4,5) 

Pós  40,2 (8,1) 36,8 (19,7) 

Pré-Molar 
Pré 60,9 (8,4) 37,9 (19,7) 

Pós  57,7 (20,3) 35,1 (13,4) 

 

  

 

 

 

 

 

 



Resultados| 73 

 

Figura 14 - Gráfico de barras com média e desvio padrão da desadaptação interna. 

 
Fonte: Própria (2018). 
 

4.1.2.1 Desadaptação Interna Axial 

Não foram encontradas diferenças significantes para a medida axial interna (Tabela 4). 

 

Tabela 7 – ANOVA para Desadaptação Interna Axial em microscopia ótica. 
Fonte  Soma dos 

Quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo ,230 1 ,230 ,021 ,887 
Erro 130,540 12 10,878   
Dente ,228 1 ,228 ,024 ,880 
Dente * Grupo 1,242 1 1,242 ,129 ,726 
Erro (Dente) 115,425 12 9,619   
Tempo 7,681 1 7,681 1,324 ,272 
Tempo * Grupo ,092 1 ,092 ,016 ,902 
Erro (Tempo) 69,599 12 5,800   
Dente * Tempo ,006 1 ,006 ,001 ,972 
Dente * Tempo * Grupo ,002 1 ,002 ,000 ,986 
Erro (Dente*Tempo) 62,239 12 5,187   

 

4.1.2.2 Desadaptação Interna de Cúspide 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p<0,001), entre os dentes 

(p=0,003) e na interação Grupo vs Dente (p=0,002) (Tabela 5). 
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Tabela 8 – ANOVA para Desadaptação Interna em Cúspide em microscopia ótica. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 3939,147 1 3939,147 36,144 <0,001 
Erro 1307,823 12 108,985   
Dente 1061,510 1 1061,510 13,575 ,003 
Dente * Grupo 1235,560 1 1235,560 15,801 ,002 
Erro (Dente) 938,368 12 78,197   
Tempo 169,937 1 169,937 2,363 ,150 
Tempo * Grupo 191,614 1 191,614 2,665 ,129 
Erro (Tempo) 862,925 12 71,910   
Dente * Tempo 154,405 1 154,405 3,332 ,093 
Dente * Tempo * Grupo 78,146 1 78,146 1,686 ,218 
Erro (Dente*Tempo) 556,055 12 46,338   

 

 O G1 (45,8 µm) apresentou desajuste interno da cúspide significante maior que o G2 

(29,0 µm) (p<0,001) com diferença entre médias de 16,77 µm. 

O molar (33,1 µm) apresentou desajuste interno da cúspide significante menor que o 

pré-molar (41,8 µm) (p=0,003) com diferença entre médias de 8,71 µm. 

Ao comparar a interação dente vs grupo, esta foi significante (p=0,002). Assim, ao 

realizar as múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni, verificou-se que, no molar, não 

foram observadas diferenças significantes entre G1 (36,8 µm) e G2 (29,4 µm) (p=0,066). Já no 

pré-molar, G1 (54,9 µm) apresentou maior desajuste interno da cúspide que o G2 (28,7 µm) 

(p<0,001). Para G1, o molar (36,8 µm) apresentou menor desajuste interno da cúspide que o 

pré-molar (54,9 µm) (p<0,001).  Para G2, não houve diferença significante entre molar (29,4 

µm) e pré-molar (28,7 µm) (p=0,841).  

 

4.1.2.3 Desadaptação Interna Oclusal 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p=0,002), os dentes 

(p=0,001) e na interação Grupo vs Dente (p=0,032) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – ANOVA para Desadaptação Interna Oclusal em microscopia ótica. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 3476,814 1 3476,814 15,570 ,002 
Erro 2679,705 12 223,309   
Dente 2087,055 1 2087,055 17,792 ,001 
Dente * Grupo 689,294 1 689,294 5,876 ,032 
Erro (Dente) 1407,656 12 117,305   
Tempo 23,803 1 23,803 ,115 ,741 
Tempo * Grupo 110,012 1 110,012 ,531 ,480 
Erro (Tempo) 2487,583 12 207,299   
Dente * Tempo 261,749 1 261,749 3,768 ,076 
Dente * Tempo * Grupo 93,112 1 93,112 1,340 ,269 
Erro (Dente*Tempo) 833,575 12 69,465   
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O G1 (49,7 µm) apresentou desajuste interno oclusal significante maior que o G2 (33,9 

µm) (p=0,002) com diferença entre médias de 15,76 µm. O molar (35,7 µm) apresentou 

desajuste interno oclusal significante menor que o pré-molar (47,9 µm) (p=0,001) com 

diferença entre médias de 12,21 µm.  

Ao comparar a interação dente vs grupo, esta não foi significante (p=0,032). Assim, 

ao realizar as múltiplas comparações com ajuste de Bonferroni, verificou-se que, no molar, não 

foram observadas diferenças significantes entre G1 (40,0 µm) e G2 (31,3 µm) (p=0,053). Já no 

pré-molar, G1 (59,3 µm) apresentou maior desajuste interno oclusal que G2 (36,5 µm) 

(p=0,002). Para G1, o molar (40,0 µm) apresentou menor desajuste interno oclusal que o pré-

molar (59,3 µm) (p=0,001).  Para G2, não houve diferença significante entre molar (31,3 µm) 

e pré-molar 36,5 µm) (p=0,229).  

 

4.2. Microscopia confocal a laser 

 

4.2.1 Desadaptação Marginal 

A Tabela10 (Figura 14) apresenta os valores médios (desvio padrão) (µm) para a 
desadaptação marginal vertical e horizontal. 

 

Tabela 10 – Média (µm) (Desvio Padrão) para Desadaptação Marginal em microscopia confocal a laser. 

Marginal Dente Queima G1 G2 

Vertical 

Molar 
Pré 127,5(45,4) 92,6(15,8) 

Pós 146,4(28,8) 72,4(34,2) 

Pré-Molar 
Pré 124,3(38,4) 80,9(33,3) 

Pós 180,7(52,6) 43,9(8,8) 

Horizontal 

Molar 
Pré 141,3(66,4) 157,4(48,2) 

Pós 154,6(52,1) 218,3(41,2) 

Pré-Molar 
Pré 150,2(50,3) 167,9(59,6) 

Pós 217,6(62,4) 213,9(58,2) 
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Figura 15 – Gráfico de barras com média e desvio padrão da desadaptação marginal vertical e horizontal. 

 
Fonte: Própria (2018). 
 

4.2.1.1 Desadaptação Marginal Vertical 

Foram encontradas diferenças significantes entre os grupos (p<0,001) e nas interações 

Grupo vs Dente (p=0,022) e Grupo vs Tempo (p=0,002) (Tabela 8). 

 

Tabela 11 – ANOVA para Desadaptação Vertical em microscopia confocal a laser. 
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F P 

Grupo 73070,038 1 73070,038 33,500 ,000 
Erro 26174,677 12 2181,223   
Dente 72,686 1 72,686 ,114 ,742 
Dente * Grupo 4438,608 1 4438,608 6,945 ,022 
Erro (Dente) 7669,356 12 639,113   
Tempo 286,930 1 286,930 ,277 ,608 
Tempo * Grupo 15339,864 1 15339,864 14,829 ,002 
Erro (Tempo) 12413,027 12 1034,419   
Dente * Tempo 376,950 1 376,950 ,376 ,551 
Dente * Tempo * Grupo 2585,498 1 2585,498 2,582 ,134 
Erro (Dente*Tempo) 12015,818 12 1001,318   

 

O G1 (144,7 µm) apresentou desajuste vertical significante maior que o G2 (72,5 µm) 

(p<0,001) com diferença entre médias de 72,24 µm. 
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Dente vs Grupo (p=0,022) 

Para o G1 o desajuste vertical no molar (137,0 µm) tende a ser menor que no pré-molar 

(152,5 µm). Já no G2, o desajuste no molar (82,5 µm) tende a ser maior que no pré-molar (62,4 

µm). 

 

Tempo vs Grupo (p=0,022) 

Para o G1 (163,5 µm) o desajuste vertical aumenta após a queima (125,9 µm) 

(p=0,009). Já no G2 (86,8 µm), o desajuste vertical diminui após a queima (58,2 µm) (p=0,037). 

 

4.2.1.2 Desadaptação Marginal Horizontal 

Foram encontradas diferenças significantes entre os Dentes (p=0,006). As demais 

variáveis e as interações não foram significantes (Tabela 12). 

 
Tabela 12 – ANOVA para Desadaptação Horizontal em microscopia confocal a laser.  
Fonte Soma dos 

quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadrado médio F P 

Grupo 7738,317 1 7738,317 2,212 ,163 
Erro 41980,551 12 3498,379   
Dente 30783,285 1 30783,285 10,854 ,006 
Dente * Grupo 601,356 1 601,356 ,212 ,653 
Erro (Dente) 34033,673 12 2836,139   
Tempo 5344,972 1 5344,972 1,322 ,273 
Tempo * Grupo 3771,839 1 3771,839 ,933 ,353 
Erro (Tempo) 48519,367 12 4043,281   
Dente * Tempo 1335,168 1 1335,168 ,724 ,411 
Dente * Tempo * Grupo 4188,157 1 4188,157 2,273 ,158 
Erro (Dente*Tempo) 22115,013 12 1842,918   

 

O pré-molar (201,1 µm) apresentou desajuste horizontal significante maior que o 

molar (154,2 µm) (p<0,001) com diferença entre médias de 46,89 µm. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, a hipótese nula considerada, foi rejeitada, 

uma vez que o desajuste marginal e interno das infraestruturas fabricadas pelo método 

CAD/CAM foi menor que o das infraestruturas fabricadas pelo método convencional. Em 

relação ao ciclo térmico para a queima da cerâmica, os resultados mostraram que a alta 

temperatura teve influência sobre o desajuste marginal e interno das infraestruturas. 

Com o uso cada vez mais frequente da tecnologia aplicada à prótese dental, o 

conhecimento da qualidade das peças geradas por esses sistemas é de fundamental importância 

para o resultado da restauração final. A adaptação marginal e interna das coroas cerâmicas são 

dois fatores importantes para a longevidade clínica da prótese (SYREK et al., 2010; AKIN et 

al., 2015). Diversos estudos mostram que os diferentes tipos de técnicas de fabricação protética 

podem influenciar na adaptação da restauração indireta ao dente pilar (GRENADE, MAINJOT, 

VANHEUSDEN, 2011; ALFARO et al., 2015; SHAMSEDDINE et al., 2016; FREITAS, 

2017). Resultados semelhantes foram encontrados no presente estudo, uma vez que quando 

comparado a moldagem pelo método convencional com a obtida pelo método digital 

(CAD/CAM), os valores do desajuste marginal e interno foram significantemente maiores no 

grupo da moldagem convencional. 

Os desajustes marginais e internos foram definidos de acordo com a terminologia 

descrita por Holmes e colaboradores (1989). Uma vez que a maior medida de erro estaria na 

margem, a discrepância marginal absoluta foi adotada pelos autores como a medida mais 

adequada para mensurar margens sobrextendidas e/ou subextendidas. 

Nesse estudo in vitro foi mensurado o desajuste marginal e interno de infraestruturas 

de zircônia para uma prótese parcial fixa de 3 elementos, obtidas por dois Métodos: moldagem 

convencional ou digital, em dois Tempos: antes e após o ciclo térmico da cerâmica de cobertura. 

O método de obtenção da restauração influenciou o resultado, de forma que o Grupo 1 (G1) 

apresentou valores estatisticamente maiores de desajuste quando comparado com o Grupo 2 

(G2), e também foi observado que há contração da infraestrutura durante o processo de 

simulação do ciclo térmico da cerâmica que compromete o assentamento da prótese, 

aumentando o desajuste da infraestrutura final. 

Os valores de desajustes encontrados no estudo foram bem inferiores aos inicialmente 

definidos por McLean e von Fraunhofer (1971), de 120 μm, e de acordo com os sugeridos e 

encontrados por Hung et al. (1990), May et al. (1998) e Neves et al. (2013) que é de até 75 μm. 
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Su e Sun (2016), realizaram um estudo clínico comparando o desajuste marginal e 

interno de próteses fixas em zircônia, semelhante a esse estudo. Em seus resultados, os autores 

observaram que as estruturas fabricadas a partir de moldagens convencionais e digitais 

intraorais, mostraram desajuste marginal e interno clinicamente aceitáveis. Porém, as estruturas 

confeccionadas a partir da moldagem convencional apresentaram um maior valor de 

discrepância marginal (76 ± 18 μm) e interna (132 ± 44 μm), quando comparado ao grupo de 

moldagem intraoral (64 ±16 μm de desajuste marginal, e 111 ±34 μm de desajuste interno). 

Os resultados foram semelhantes estatisticamente aos do presente estudo em relação 

ao desajuste marginal horizontal, sendo maior para G1 (20,9 μm) do que para G2 (14,9 μm), 

que foi a medida utilizada por Su e Sun (2016) para avaliar a adaptação marginal; e ao desajuste 

interno, onde o G1 apresentou desajuste maior que o G2. Os autores avaliaram somente após a 

confecção da infraestruta. 

No estudo realizado por Akin et al. (2015), o desajuste mediano marginal foi 

mensurado em 132,2 e 130,2 μm para coroas CAD/CAM e prensadas, respectivamente. As 

medianas das medições do desajuste marginal foram consideradas pelos autores em um 

intervalo clinicamente aceitável. As medidas máximas do desajuste marginal para os grupos 

CAD / CAM e prensadas, foram de 215,2 e 256,5 μm, enquanto as medidas máximas do 

desajuste interno para os grupos CAD / CAM e prensadas foram de 303,8 e 274,7 μm, 

respectivamente. Porém, é importante ressaltar que tais valores estão bem acima do que 

encontra-se descrito na literatura para ajustes confiáveis clinicamente, que levam ao sucesso e 

longevidade da prótese.  

Os diversos estudos com resultados conflitantes é o que motiva as pesquisas que vem 

sendo realizadas nessa área, a fim de definir um valor médio de desajuste marginal e interno 

que seja aceitável clinicamente, e também o melhor método de obtenção de uma restauração 

cerâmica. 

O presente estudo está em concordância com Shamseddine et al. (2016), que 

compararam o desajuste marginal e interno de coroas de dissilicato de lítio fabricadas pelo 

método convencional no primeiro grupo e o segundo, com auxílio de CAD/CAM. Realizaram 

dez moldagens em silicone para um canino superior preparado para receber uma coroa total. 

Foram feitas infraestruturas cerâmicas de dissilicato de lítio, o primeiro por padrão de cera 

convencional e o segundo por blocos de cera fresadas com auxílio do CAD/CAM. O desajuste 

foi medido por meio da microscopia eletrônica de varredura (aumento de 80 vezes), e os autores 

puderam concluir que o desajuste marginal na técnica com auxilio em CAD/CAM resultou em 

uma melhor adaptação da coroa, com menor desajuste marginal e interno. 
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Koccagaoglu et al. (2017) realizaram um estudo que também em concordância com o 

atual, concluíram que as próteses produzidas com auxílio de sistemas de moldagem digital 

exibiram melhor adaptação quando comparados com próteses produzidas de forma 

convencional. Já Farjood et al. (2017) realizaram um estudo de comparação da adaptação 

marginal em infraestruturas metálicas derivados de padrões de cera fabricados por prototipagem 

rápida e técnica convencional. Porém, contrário ao presente estudo, os autores concluíram que 

o método de fabricação convencional produziu infraestruturas com ajuste marginal e interno 

melhor do que o método digital, mesmo a adaptação marginal e interna para ambos os grupos 

estando dentro dos limites clinicamente aceitáveis. 

Syrek et al. (2010) observaram que ambas as técnicas de moldagem resultaram em um 

desajuste clinicamente aceitável, mas que as coroas de zircônia fabricadas a partir de uma 

moldagem digital tiveram um melhor ajuste do que aquelas fabricadas por moldagem 

convencionais. Além disso, os contatos interproximais e as discrepâncias marginais foram 

melhores para o grupo digital do que para o grupo convencional. Silva e Rocha (2014) 

realizaram uma revisão de literatura onde relataram diversas vantagens da moldagem digital 

em comparação com a moldagem convencional. Segundo Rudolph (2016), a precisão é 

equivalente ou superior à moldagem com elastômeros, e as informações que foram capturadas 

por meio do software, poderão ser armazenadas por tempo indeterminado digitalmente (KIM 

et al., 2013). Além da sua precisão, a moldagem digital gera menos incômodo ao paciente 

quando comparado com o material convencional, pois o escaneamento raramente causa ânsias 

ou náuseas.  

Uma forma de mensuração do espaço interno de coroas protéticas, é por meio da 

técnica da réplica, que se apresenta como um método confiável de reprodução da interface 

dente/prótese, pois permite uma mensuração precisa do tamanho real da camada de cimento, 

além de ser uma técnica que pode ser aplicada clinicamente para mensuração do espaço 

marginal e interno com facilidade e rapidez (LAURENT et al., 2008; SHAMSEDDINE et al., 

2016 ; SCHONBERGER et al., 2017), e de ser uma alternativa de análise direta do espaço 

interno, por um método não destrutível. 

 A aplicação de material de silicone em coroas totalmente cerâmicas antes da 

cimentação, para obter réplicas de silicone, simula a adaptação da prótese na boca do paciente. 

Uma vez que a má adaptação na área da parede axial e oclusal podem reduzir a resistência à 

fratura de restaurações cerâmicas, um aumento da discrepância marginal e interna é uma 

questão crítica para a sobrevivência da restauração (PRADIES et al., 2015).  
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No que diz respeito ao desajuste interno, este estudo revelou resultados diferentes para 

os pontos avaliados, que foram: face axial, cúspide e centro da face oclusal. Para a face axial, 

não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos; quanto aos resultados em 

cúspide, o G1 (45,8 μm) apresentou um desajuste significativo comparado a G2 (29,0 μm) e 

que foi maior no pré-molar (41,8 μm) do que no molar (33,1 μm); para a face oclusal, foram 

encontradas diferenças significativas, onde o G1 (49,7 μm) teve um desajuste maior que o G2 

(33,9 μm), sendo essa maior no pré-molar (47,9 μm) do que no molar (35,7 μm). 

A conformação geométrica dos preparos utilizados deve ser levada em consideração, 

pois, conforme citado na literatura, o formato do preparo influencia diretamente a qualidade e 

uniformidade da peça produzida por um sistema digital ou convencional, bem como sua 

longevidade (SHEARER et al., 1996; BINDL E MORMANN, 2005). Também é importante 

ressaltar que, ainda que os resultados tenham sido diferentes para os pontos internos avaliados, 

o desajuste deve ser levado em consideração como um todo, pois independente do ponto onde 

houve desajuste, esse se faz presente e influencia na adaptação da peça como um todo. 

Em um estudo clínico em que foram medidos os desajustes internos e marginais de 

coroas cerâmicas Procera usando a técnica da réplica de silicone, foi relatado que o desajuste 

marginal máximo para a região anterior foi de 216μm (AKIN, 2015). 

O microscópio confocal a laser é bastante utilizado em análises de adaptação protética. 

A utilização desse método possibilita a análise tridimensional de toda a superfície. No entanto, 

a análise direta é limitada ao desajuste marginal, pois o mesmo não consegue mensurar com 

precisão o desajuste interno (AHRBERG et al., 2016; BERRENDERO et al., 2016). Já a técnica 

da réplica mostra-se como método confiável de reprodução da interface dente/prótese, além de 

ser uma técnica de reprodução fácil e precisa, onde a mensuração do espaço interno é feito por 

meio de um microscópio ótico (LAURENT et al., 2008). Dessa forma, essa técnica é uma 

alternativa de análise do espaço interno em métodos que impossibilitam a análise direta deste 

espaço, como o microscópio confocal a laser (PRADIES et al., 2015; FREITAS, 2017). 

Pinto (2018) avaliaram e compararam o desajuste de infraestruturas obtidas de 3 três 

formas: cerâmica injetada, escaneamento com escâner extraoral, e escaneamento com escâner 

intraoral. O autor concluiu que a média para o desajuste marginal foi de 66,15 μm para o grupo 

1, 67,48 μm para o grupo 2, e 72,91 μm para o grupo 3, verificando assim que os valores não 

diferiam estatisticamente e todos estão dentro do limite de aceitabilidade clínica. Para mensurar 

o desajuste marginal o autor utilizou um dispositivo exclusivo desse estudo, com a finalidade 

de manter os copings cerâmicos no modelo mestre em pressão constante de 1,5 kg e depois 

travou-os com parafusos. Essa metodologia utilizada foi importante para padronizar a posição 
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das infraestruturas durante todas as leituras. Talvez tivesse sido interessante utilizar no presente 

estudo um dispositivo semelhante para as leituras em microscópio confocal a laser, pois as 

infraestruturas foram assentadas sobre o modelo mestre utilizando apenas pressão digital e 

então, realizadas as leituras. Dessa forma, algumas medidas podem ter sofrido interferências 

devido ao posicionamento das peças, e essas suposições poderiam ser explicadas pela grande 

discrepância em relação aos valores obtidos de desajuste marginal. 

 Em um estudo in vitro onde foi verificada a adaptação marginal e interna de coroas 

de dissilicato de lítio, obtidas por escaneamento indireto e direto, antes e após a cristalização 

do dissilicato de lítio, o método de obtenção da restauração influenciou apenas em algumas 

leituras, sem evidenciar diferenças significativas no resultado final. Porém, o autor concluiu 

que há contração durante o processo de cristalização e a ausência de espaçamento axial 

adequado antes compromete o assentamento da prótese após a cristalização, aumentando o 

desajuste da coroa final (FREITAS, 2017). O autor relaciona o desajuste após o ciclo térmico 

com os parâmetros inicialmente utilizados no software de design para definir o espaçamento 

marginal e interno, onde sugere que novos estudos sejam realizados a fim de determinar o 

espaço prévio a cristalização do material que compense a contração sem interferir na adaptação 

da peça protética. 

Não há um consenso na literatura sobre a quantidade de sítios de mensuração 

necessários para avaliação da adaptação marginal (CONTREPOIS et al., 2013), por isso foram 

encontradas diferentes metodologias para mensuração de adaptação marginal e interna 

(KOHORST et al., 2009; GRENADE et al., 2011; BAYRAMOGLU et al., 2015; DAOU et al., 

2018).  Além disso, Contrepois et al. (2013) também discutem em seu trabalho, que a análise 

por meio da microscopia possui a desvantagem da dificuldade na identificação dos pontos de 

mensuração e término marginal. Nesse estudo, os resultados de microscopia confocal a laser 

foram conflitantes com a técnica da réplica, avaliada por meio da microscopia ótica. Ainda que 

a diferença entre os grupos tenha sido significante, com G1 maior que G2, para desadaptação 

vertical, e concordante com os resultados da técnica da réplica, essa diferença não foi observada 

para desadaptação horizontal. Assim, pode-se levar em consideração a dificuldade de 

mensuração horizontal em microscópio confocal a laser, justamente pela dificuldade de 

identificação entre os pontos de mensuração e o término do preparo dental.  

Os resultados encontrados nesse trabalho após a simulação dos ciclos de queima da 

cerâmica foram os seguintes: a desadaptação vertical, horizontal e absoluta não apresentaram 

diferenças significativas em seus resultados, mas, a desadaptação marginal aumenta no grupo 

2, após ser submetido ao ciclo de queima da cerâmica. Kunii et al. (2006) avaliaram o efeito da 
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sinterização final em zircônia e concluíram que o processo é responsável por alteração estrutural 

no material que ocasionou aumento da linha de cimentação. Apesar dos autores concordarem 

que ocorre deformação durante os ciclos de queima do material, há controversias quanto as 

causas reais dessas alterações (TIOSSI, 2006).  

Na literatura existem diversos trabalhos que explicam as causas de distorção e 

desajuste de estruturas metálicas após o ciclo térmico (SHILLINBURG et al., 1973; 

CAMPBELL & PELLETIER, 1992; GEMALMAZ & ALKUMRU, 1995; GEMALMAZ et al., 

1996), mas pouco se relata sobre as alterações na zircônia. E entender em que fase do ciclo, 

bem como o porquê acontecem essas distorções, seria de suma importância para se ter melhores 

resultados de adaptação marginal e interna. 

Geminiani et al. (2019) investigando o efeito do ciclo de queima de porcelana na 

ocorrência de fraturas em coroas de zircônia, pôde concluir que modificações no ciclo de 

queima da cerâmica não influenciou a ocorrência de trincas e fraturas em coroas de zircônia. 

A utilização de novas técnicas na prática clínica deve estar condicionada às vantagens 

e desvantagens das mesmas. O sistema CAD/CAM está trazendo mudanças significativas para 

a odontologia, diminuindo o número de etapas envolvidas na confecção de uma prótese, o 

tempo de trabalho pelo profissional, e buscando melhorar a adaptação marginal das peças 

protéticas, com o objetivo de promover um melhor assentamento para as mesmas. 

(THAMASEB, 2010; KOHORST, 2011). Contudo, a alta previsibilidade técnica desse sistema 

ainda depende de alguns fatores: um bom planejamento até o ajuste final da prótese na boca do 

paciente (TONIN, 2017), do tipo de equipamento e software utilizados, bem como do cuidado 

e capacitação do profissional que está frente do mesmo. 

Daou e seus colaboradores (2018) chegaram à conclusão em seus estudos, de que a 

técnica CAD/CAM foi incapaz de criar um desajuste uniforme ao longo da preparação do dente, 

apesar da configuração uniforme do espaçador de cimento de 50 mm, usada para a produção de 

próteses parciais fixas. Diferentes níveis de adaptação foram encontrados para as próteses em 

diferentes pontos de medida neste estudo, e achados semelhantes foram relatados no estudo de 

Tan et al. (2008). A qualidade da aquisição, processamento dos dados digitais, e o diâmetro e a 

forma da fresagem podem influenciar o espaço marginal e interno da prótese. 

O ajuste marginal e interno das infraestruturas ao dente pilar é um fator de preocupação 

para os cirurgiões-dentistas, e a literatura mostra que ainda não há evidências conclusivas a 

respeito dos valores médios de desajustes que possam ser considerados aceitáveis e contribuam 

para a longevidade da peça protética.  
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Com os resultados apresentados, as próteses parciais fixas em zircônia mostraram 

valores aceitáveis de adaptação marginal e interna quando confeccionadas por meio digital. O 

uso do CAD/CAM é um método satisfatório para obter melhor adaptação marginal e interna 

das próteses fixas livres de metal. A tecnologia digital está se tornando mais acessível aos 

profissionais de odontologia, o que em um futuro próximo, espera-se que traga melhores 

resultados à longevidade clínica das restaurações protéticas. 

Este estudo apresentou como limitação o fato de que a cerâmica de cobertura ou de 

estratificação não foi aplicada, assim, as infraestruturas de zircônia foram submetidas aos 

diferentes ciclos térmicos indicados nessa fase, mas talvez, resultados diferentes seriam obtidos 

se a cerâmica tivesse sido aplicada. 

Novos estudos se fazem necessários para entender os efeitos do ciclo térmico sobre 

infraestruturas de zircônia, comparando as infraestrutras sem recobrimento, com as recorbertas 

por cerâmica; e também para esclarecer os desajustes marginais e internos independente do 

sistema de escaneamento utilizado.                 
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6. CONCLUSÕES  

 

De acordo com as condições do presente estudo e de acordo com os resultados, foi 

possível concluir que: 

 

 O desajuste marginal e interno de estruturas fabricadas a partir do sistema de moldagem 

digital intraoral apresentaram melhores resultados do que as estruturas fabricadas a 

partir de moldagens convencionais; 

 O desajuste marginal no Grupo 1 (moldagem convencional) foi maior que no Grupo 2, 

no T1 (pré-queima); 

 Houve um aumento significante do desajuste marginal do Grupo 2 após serem 

submetidos ao ciclo térmico (T2); 

 O Grupo 1 apresentou desajuste marginal interno estatisticamente maior que o Grupo 2; 

 Em relação aos dentes, o pré-molar apresentou um desajuste interno maior que o molar 

no Grupo 1.  
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética 
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