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RESUMO

Este trabalho destina-se a elaborar uma revisão bibliográfica sobre o uso
das moldeiras na área odontológica. Procura informar quais os tipos mais utilizados
atualmente, suas indicações e contra indicações, bem como o emprego dos mais
diversos materiais para a sua confecção, e as possíveis alterações aos quais estão
sujeitos. Teoricamente um assunto bastante explorado, as moldeiras tem no dia a
dia do profissional uma importância impar. De fácil execução, o que muitas vezes as
relegam a um segundo plano, as moldeiras são tratadas neste trabalho de maneira
prática e objetiva, dando-se uma conotação clinica ao tema, com forte embasamento
cientifico.

ABSTRACT

This case is intended to elaborate a bibliographic revision about using trays
within the dentistry field. The goals is to acknowledge the types of trays urrently
used, its pros and cons regarding to indication, and the use of a wide range
of manufacturing materials and its possible changes in its properties when different
conditions are met. Theoretically a well studied case, trays have a tremendous
importance in the professional dentist quotidian. Easy to use, which many times
place them to a second plan, the trays are addressed in this case in an objective and
practical way, giving a clinical connotation to the issue and having strong scientific
base.

I INTRODUÇÃO

I INTRODUÇÃO

A busca por materiais de moldagem que apresentem um grau minimo de
distorção, é incessante, e a cada dia evolui-se de maneira espetacular neste campo.
Porém, de nada nos adianta um bom material, que copie fielmente

o que

preparamos, se o meio de transporte deste material não for adequado.
Para PROTHER0 14 , com a realização de uma moldagem, deseja-se
transportar as informações obtidas na boca do paciente até a confecção de um
modelo de gesso, da maneira mais precisa possível. 0 transporte que conduz o
material de moldagem da bancada para a boca, e da boca para o vazamento é de
fundamental importância neste contexto, e cabe á moldeira realizar este papel.
Atualmente, em todos os procedimentos clínicos, existe uma tendência clara
para o descarte do material auxiliar e com as moldeiras isto também ocorre, sendo
por este fator, as moldeiras individuais ou personalizadas, as mais utilizadas.
0 objetivo desta pesquisa é mostrar a evolução das moldeiras ao longo dos
anos, e quais os tipos mais empregados atualmente, principalmente em relação aos
materiais utilizados para a sua fabricação. Moldeiras de estoque ou individuais, de
metal ou de resina, todas têm aplicações na confecção de uma prótese dentária,
seja ela total ou parcial, fixa ou removível.

2 REVISÃO DA LITERATURA

10

2 REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com SAIZAR 15 o primeiro indicio da utilização de uma prótese
,

fixa foi evidenciado em uma múmia encontrada por Junkers em 1914, que
Weinberger apud SAIZAR 15 interpretou "como sendo um exemplar de prótese real
,

confeccionada por volta do ano 2500 a.C." A pega encontrada tratava-se de um

terceiro molar, com as raizes completamente reabsorvidas, unido ao segundo molar
com um fio de ouro.
Sem dúvida, a história das próteses é fascinante, mas não cabe neste
momento discorrer sobre ela; em contrapartida é de fundamental importância citar
alguns dados históricos sobre moldeiras.
Matias Purman apud SAIZAR 15 mencionou em sua obra, um procedimento
,

que seria o prenúncio de uma moldagem. Um escultor, através da cópia, esculpia as
estruturas dentais de interesse em cera, da mesma forma que modelava suas obras
em argila, e esta escultura em cera (modelo) era enviada ao talhador para que a
reproduzisse em marfim.
Para SAIZAR 15 muito provavelmente, esta técnica foi progredindo e se
,

difundindo rapidamente, até que alguém, de maneira genial, amolecesse a cera, e
realizasse a aplicação desta contra os dentes, obtendo assim uma reprodução
negativa dos mesmos.

Cita ainda o autor que, apesar da evolução, faltava ainda

o meio de

reproduzi-los positivamente. Vazaram-se então estes moldes de cera com gesso,
copiando-se mais uma vez a idéia dos escultores, que reproduziam suas estátuas
conforme moldes de gesso. Obtinha-se assim, na prótese, mais uma grande
conquista, a moldagem.
Ainda segundo SAIZAR 15 as moldeiras parecem ter sido mencionadas
,

inicialmente por Delabarre em 1820, que aconselhava colocar a cera dentro de uma
pequena goteira (caixa semi elíptica de metal branco ou prata, em cuja parte
anterior havia um cabo).
Já em 1843, Dunning apud SAIZAR 15 descobre o gesso como material de
,

moldagem, e suas propriedades são logo investigadas, com utilização tanto para
próteses parciais, como para as totais.
Com o advento da godiva como material de moldagem, Richardson, em
1860 apud SAIZAIR 15 cria a moldeira refrigerada a agua, para que o material
,

tomasse presa de forma mais rápida.
Apesar das várias opções que começavam a aparecer no mercado, os
grandes práticos prefeririam a chamada moldeira limpa descrita por Bennett em
1887 apud SAIZAR 15 em detrimento de outras como as desmontáveis de Wardle,
,

as moldeiras perfuradas de Riegner e as de Westcott; cujo princípios permitiriam
chegar até as atuais, todas estas citadas por Kennedy em 1925 apud SAIZAR 15

,

que mencionava as dificuldades técnicas como motivo para o surgimento de tantas
opções.
A partir de 1926, o hidrocolóide de ágar surge como o primeiro material
elástico e é usado intensamente até a II Guerra Mundial, quando pela escassez de
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bgar, este produto quase que exclusivamente japonês, deixa de ser utilizado.
A alternativa veio com o alginato, material de moldagem utilizado sistematicamente,
até os dias de hoje, por todos profissionais da área odontológica.
PROTHERO 14 indicava outros modelos de moldeiras, que variavam em
,

tipos e formas, podendo estarem construídas em metal, borracha, celulóide ou
porcelana. Para o autor, a moldeira era constituída basicamente de um corpo e um
cabo, sendo que o corpo da moldeira possuía um piso e bordas. As moldeiras para o
arco superior tinham o piso abobadado, enquanto as inferiores eram formadas por
um canal em forma de uma parábola que reproduzia anatomicamente a mandíbula.
As bordas eram divididas em internas (linguais ou palatais) ou externas
(vestibulares) e anteriores ou labiais

e posteriores ou bucais. Nas bordas,

dependendo de qual material tenha sido utilizado para a fabricação da moldeira,
poderíamos acrescentar cera ou godiva, ou ainda recortá-la, para que se adaptasse
da melhor forma possível ao arco a ser moldado, obtendo a armazenagem do
material e uma boa dimensão para uma perfeita moldagem.
Para BRUHN, PARTSCH 3 seria necessário possuir uma boa variação de
,

moldeiras de estoque, o que possibilitaria uma eficiente seleção, optando-se por
aquela moldeira que melhor se adaptasse ao arco do paciente. As bordas da
moldeira deveriam ficar a uma distância de aproximadamente 3 a 4mm das áreas a
serem moldadas, espaço este, que seria utilizado pelo material de moldagem. As
moldeiras para pacientes desdentados não necessitariam a mesma altura daquelas
dos pacientes dentados, pois se assim fosse, teríamos fatalmente um excesso de
material no ato da moldagem, correndo o risco de deformações. Ainda segundo
estes autores, existiriam variações nas moldeiras mandibulares para pacientes

parcialmente dentados, onde a porção distal da moldeira é rasa (para região
edêntula) e a mesial (dentada) é profunda. Havia, também, uma grande variedade
de moldeiras parciais que serviam para pequenos trabalhos provisórios, e até alguns
trabalhos definitivos em pacientes especiais, onde não seria possível fazer uso da
moldeira total.
Em relação as moldeiras individuais, SAIZAR 15 relatou que Richardson em
1860, já as mencionava, e VVestcott em 1870 já as utilizava, mas sua generalização
veio com a técnica dos Greene, que utilizavam a godiva repetindo e corrigindo os
procedimentos.
BRUHN, PARTSCH 3 citaram que após a realização de uma moldagem
,

aproximada do arco, podia-se construir moldeiras individualizadas com metais de
baixa fusão, magnésio, estanho, alumínio, ou placa base, evoluindo-se até as atuais
moldeiras personalizadas de acrílico ou materiais termoplásticos.
Para FENN, MAC GREGOR 8

,

atualmente é oferecida uma grande

variedade de moldeiras, mas esta variação de tipos e formas não supre, na maioria
das vezes, a necessidade de determinados pacientes em relação a uma moldagem
precisa da cavidade bucal. Isto ocorre, principalmente, devido ao grande espaço
deixado entre a superfície a ser moldada e as bordas da moldeira, que propiciam a
presença de uma quantidade inadequada e irregular de material de moldagem,
possibilitando uma maior alteração deste. Além disto, uma moldeira com tamanho
inadequado produzirá uma diferença de pressão sobre as áreas a serem moldadas,
podendo também causar distorções. Para uma moldagem satisfatória, evitando
variação na transmissão de pressão e produzindo uma camada regular de material
de moldagem, deve-se lançar mão de uma moldeira individual que é construída para

I4

cada paciente a partir de um modelo preliminar realizado com as moldeiras de
estoque. Ainda segundo FENN, MAC GREGOR 8

,

estas moldeiras podem ser

confeccionadas com uma grande variedade de materiais, sendo a técnica de
moldagem a ser implementada quem determinará qual o melhor material a ser
utilizado. Alguns destes materiais estão relacionados abaixo:
a) Goma laca ou material termoplástico similar;
b) Resina acrílica termo ou autopolimerizada e, atualmente, as
fotopolimerizadas;
c)

Liga de estanho e chumbo feita através de uma matriz de cera,
procedimento este, em desuso.

2.1 Tipos de Moldeira

Segundo TODESCAN 21 utilizam-se, basicamente, dois tipos de moldeiras:
,

a)

A moldeira de estoque;

b)

A moldeira individual.

A moldeira de estoque está disponível no comércio, em jogos de tamanho
padrão, geralmente feitas de metal, que através do método de eliminação, o clinico
escolhe, optando por aquela que melhor se ajustar no arco do paciente que se
deseja moldar. Como o próprio nome diz, as moldeiras de estoque não são
personalizadas, proporcionando uma margem maior para possíveis erros no ato da
moldagem.
SHILLINGBURG, JR. et al. 18 acreditam que uma moldeira de estoque tenha
,

precisão suficiente para restaurações de dentes unitários. No entanto, se for preciso
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construir próteses parciais fixas de três ou mais unidades numa só peça, as
discrepâncias entre os preparos e entre os arcos dentais podem exercer impacto
significativo sobre o ajuste das restaurações
Estas moldeiras podem ser lisas ou perfuradas, persistindo, atualmente,
muita polêmica em torno deste assunto. Porém, ambas, são moldeiras que procuram
dar a melhor retenção ao material de moldagem, durante todo o procedimento de
tomada de impressão. Para a confecção de modelos de estudo, as moldeiras de
estoque são as moldeiras de eleição, mas quando da realização de modelos que
necessitam um maior detalhamento e precisão, é de boa norma a utilização de urna
moldeira individual.

2.1.1 Moldeira de Estoque

FENN, MAC GREGOR 8 comentaram que as moldeiras de estoque podem
,

ser divididas, conforme sua apresentação, em perfuradas ou lisas (FIG. 1) ou
segundo os materiais com os quais são confeccionadas, como o alumínio, o aço
inoxidável, o plástico e a resina (FIG. 2).

FIGURA 1 — Moldeiras perfuradas e lisas

FIGURA 2 — Moldeiras de estoque metálicas e plásticas.

TODESCAN 21, divide-as em moldeiras para hidrocoldides irreversíveis e
moldeiras para hidrocoldides reversíveis. Para os hidrocolbides irreversíveis utilizamse as moldeiras tipo "Vernes", que constituem um jogo de oito moldeiras sendo
quatro para o arco superior e quatro para o arco inferior (FIG. 3).

FIGURA 3 — Moldeiras tipo Vernes

Para se utilizar

o hidrocolóide reversível são necessárias moldeiras

semelhantes as "Vernes", mas com paredes duplas e um sistema de resfriamento
interno que permite a passagem da agua para que o material possa passar da fase
"sol" para a fase "gel" durante o ato da moldagem de uma forma mais rápida. Ainda
segundo TODESCAN 21, estas moldeiras necessitam de prévia seleção, que deve
ser feita por tentativas, dando-se preferência aquela que exija menos ajustes. E
importante que esteja bem centralizada, e que faça um bom recobrimento láterolateral e ântero-posterior, levando-se em conta o formato do arco. Após este exame,
o profissional deve ter uma idéia aproximada de qual moldeira utilizar. As moldeiras
para hidrocolóides reversíveis apresentam-se em jogos de cinco moldeiras para
mandíbula e cinco para a maxila. Estes jogos de moldeiras não são suficientes para
cobrirem todos os casos de arcos dentários.
Como a rnoldeira de estoque precisa cobrir toda a area a ser moldada,
freqüentemente são necessárias adaptações com materiais alternativos, como
godiva ou cera, para que se possa proceder uma moldagem de boa qualidade. 0
autor denomina este procedimento, de "individualização da moldeira de estoque",
tendo como principais objetivos, uniformidade do material de moldagem, maior
abrangência possível do molde, condições de confinamento ao material de
moldagem e finalmente servir de referência para

o posicionamento final da

moldagem. Esta individualização, quando realizada com cera, tem a seguinte
seqüência: plastifica-se a cera utilidade colocando-a na região correspondente
abóbada palatina, de forma que na região dos dentes e da própria abóbada
tenhamos um espaço de aproximadamente 3mm para o posicionamento do material
de moldagem, e em seguida concluímos o procedimento elevando as laterais da
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moldeira até alcançarmos o fundo de sulco. Com a cera sempre plasti ficada faz-se
movimentos com lábios e bochechas para imprimir inserções e bridas musculares.
Para TODESCAN 21 as vantagens no uso de moldeiras de estoque são:
,

a) eliminar o tempo gasto na fabricação de moldeiras individuais:
b) as moldeiras metálicas de estoque são rígidas e não

permitem

deformações.
As desvantagens são:
a) necessidade de mais material de moldagem;
b) as moldeiras de metal precisam ser esterilizadas;
c)

possíveis distorções devido a quantidade de material de moldagem
necessário.

ZANETTI, RIBAS 24

,

demonstraram que uma moldeira de aço inoxidável

(estoque), com um cabo de latão em forma de haste, no mesmo formato da haste do
garfo do arco facial, possibilita a moldagem, transferência para vazamento em
gesso, e a montagem em articulador em sessão (mica (FIG. 4). Com um mecanismo
de encaixe que se adaptará ao arco facial, é possível registrar a relação crâniomaxilar do paciente que esta sendo moldado, sem remover a moldagem da boca,
procedimento que pode causar distorções no molde. Após a colocação do arco
facial, que é adaptado a esta moldeira de transferência, realizam-se as anotações
de todos os dados para posterior transferência ao articulador, retira-se a moldeira
da boca do paciente e com a obtenção de uma boa moldagem adapta-se o arco
facial no articulador, vazando-se o gesso em seguida. Desta forma, montamos o
modelo superior, com a relação facial obtida. As vantagens da utilização deste
método estão na redução de variáveis de erro, eliminando os passos necessários

em um procedimento convencional; mais precisão no posicionamento crânio-maxilar
e diminuição do tempo de trabalho.

FIGURA 4 — Moldeiras Zanetti

2.1.2 Moldeiras Individuais

LAMBERT 11 , afirmou ser a moldeira individual o método mais adequado
para procedimentos de precisão, e para que se alcance esta precisão nos trabalhos
clínicos fez-se necessário discorrer de maneira mais elaborada nesta revisão
bibliográfica, sobre moldeiras individuais ou personalizadas.
Estas moldeiras, geralmente obtidas sobre um modelo preexistente, oriundo
de uma moldagem feita com uma moldeira de estoque, são utilizadas de diversas
maneiras. Podem ser apresentadas na forma do arco, sendo indicadas para
pacientes dentados ou não, dependendo do tipo de trabalho a ser realizado pelo
profi ssional: prótese parcial fixa, prótese parcial removível ou prótese total (FIG. 5).
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FIGURA 5 — Moldeiras individuais em resina

Aparecem também na forma de "casquetes", como demonstrou
SPYRIDES 20 , onde moldar-se-ia apenas um elemento dental, sendo a moldeira,
individual, em relação àquele dente (FIG. 6). Estes casquetes, são mini moldeiras,
que podem ser únicos ou múltiplos, isolados ou unidos, mas sempre
individualizados, fazendo cada um, o seu papel de moldeira personalizada.

FIGURA 6 — Casquetes para moldagem em resina autopolimerizavel.
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Para SCHELB, NORLING 17 as vantagens do uso da moldeira individual
,

são:

a)

a menor quantidade de material necessária para a moldagem;

b)

a moldeira é utilizada em apenas um paciente, evitando assim a
necessidade de esterilização;

c)

o operador conseguirá um faixa uniforme de material, minimizando as
distorções resultantes da contração da cura;

d)

a pré cura do material da moldeira não se faz necessária;

Em relação as desvantagens das moldeiras individuais, SCHELB.
NORLING 17

,

afirmaram que:

a)

moldeiras individuais consomem um bom tempo para sua construção;

b)

há perigo de sensibilidade para alguns pacientes em relação ao
monômero;

c)

o período de cura é de no mínimo 24 horas , para que se possa evitar
possíveis distorções posteriores.

2.2 Adesividade

Para Jordan apud SANDINI 16

,

as moldeiras perfuradas não podem ser

usadas com alginato porque não confinam apropriadamente o material e não o
forçam a um contato intimo com os dentes e tecidos bucais.
SKINNER, POMES 19 afirmaram ser essencial para um molde ser preciso,
,

um tipo de moldeira de paredes sólidas e com retenções próprias, embora a
moldeira usual com perfurações também possa ser usada.

mm

Já Atkinson et al. apud SANDINI 16 que usaram cera pegajosa fundida
,

para aumentar a adesividade, tiveram excelentes resultados clínicos quando da
utilização de moldeiras planas de estoque ou metal especial, que são aquecidas
para que haja total escoamento da cera pegajosa, adaptando-se o material de
moldagem com a cera neste estado.
João, apud SANDINI 16

salientou em seu trabalho, a preferência por

,

moldeiras fechadas, de superfícies internas mais opacas (com ausência de
polimento). Aumentou a retenção do material na moldeira acrescentando pirâmides
de cera utilidade, presas em algodão. Considerando importante também,

o

selamento da borda da moldeira.
TODESCAN 21 afirmou que a moldeira Vernes (moldeira lisa) com retenção
,

tipo "Rimlock", forma uma pressão negativa no momento da remoção do molde da
boca cuja a resultante terá sentido contrário ao da força efetuada para a remoção
deste, sendo que pequenos deslocamentos seriam facilmente corrigidos pelo
profissional sem o risco de alterações substanciais. Já as moldeiras perfuradas não
permitem estas correções, porque são inevitáveis as rupturas nos pontos
correspondentes às perfurações. A utilização de adesivos para assegurar a retenção
do material na mokleira individual, tem vantagens especificas.
Para WILSON, SMITH 22 na moldeira tradicional a adesão na região do
,

palato é levada à tensão durante o procedimento de moldagem, e portanto, adesivos
nesta região seriam mais efetivos. Enquanto isso, a adesão nas paredes da moldeira
é levada ao cisalhamento e esta adesão poderia ser mais forte se as paredes
fossem perfuradas em número suficiente. Os autores concluíram que, uma moldeira
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plana, com paredes perfuradas em conjunto com uma solução adesiva, seria urna
boa solução em termos de adesividade (FIG. 7).

FIGURA 7 — Moldeira individual em resina com perfurações laterais.
Hupfauf, Tokman apud SANDINI 16 investigando sobre a adesividade do
,

alginato em moldeiras preparadas de diversas maneiras, mostraram que as
moldeiras perfuradas, com perfurações de circunferência total grande, são
preferíveis.
Para Baez apud SANDINI 16 é indispensável o uso de moldeiras que
possuam perfurações para permitir a retenção do alginato, uma vez que ele não
possui propriedades adesivas. A retenção estaria relacionada com

o número,

tamanho e distribuição das perfurações na moldeira.
FUSAYAMA, NAKASATO 9

,

preconizaram, em conseqüência de suas

investigações, o uso de moldeiras com perfurações de 2,0mm de diâmetro e
colocadas a 2,0mm de intervalo, tendo suas bordas retentivas e arredondadas.
Mitchell, Damele apud SANDINI 16 investigaram a influência da retenção
,

exercida pelas moldeiras nas distorções de quatro tipos de materiais de moldagem
elásticos: hidrocolbides reversíveis, hidrocolóides irreversíveis, mercaptanas, e

2-1

siliconas. Concluíram, os autores, que as maiores distorções foram verificadas
quando do uso de moldeiras perfuradas. Estas distorções foram menores com a
utilização de moldeiras tipo "Rimlock" e minimizadas com a moldeira em forma
trapezoidal, lubrificada internamente.
Para DIXON et. al. 5

,

usando uma moldeira individual e um material de

moldagem rígido como o vinilpolisiloxano, a força necessária para a remoção da
impressão da cavidade bucal pode ser aumentada na presença de grandes espaços
sob os pônticos existentes nas próteses, grandes coroas clinicas com espaços
interproximais e implantes dentais não paralelos. Uma falha de união pode resultar
em moldes não curados e próteses imprecisas. 0 uso de um material de moldagem
adesivo/sistema de material de moldeira que exiba uma alta resistência à tensão é
indicado, para as condições intra-orais mencionadas acima, na tentativa de
minimizar a ocorrência de tais imperfeições.
Quanto à adesividade das moldeiras, DIXON et al. 6 afirmaram em suas
,

investigações, que pode ser vantajoso recobrir as moldeiras individuais com
adesivos antes da sessão em que a moldagem vai ser realizada, visando aumentar a
resistência à tensão do material de moldagem/sistema adesivo. As moldeiras
cobertas com adesivos 48 horas a sete dias antes do seu uso, exibiram uma maior
resistência à tensão ao adesivo do que as moldeiras revestidas 10 minutos antes do
uso. Os resultados alcançados por DIXON et al. 6

,

indicaram que não existe

necessidade de aplicar novo adesivo à moldeira previamente revestida para atingir a
resistência a tração tão forte quanto àquelas obtidas com o tempo de secagem curto.
DIXON et al. 7

,

concluíram que a força requerida para remover o molde já

pronto da cavidade bucal, depende de muitos fatores. Tais fatores incluem: número

de dentes existentes, condições da dentição e periodonto, propriedades físicas da
impressão e dos materiais da moldeira e o método pelo qual o molde foi removido.
Afirmam estes autores que a força para remoção da impressão do arco dental é
significativamente menor quando aplicada em um ponto anterior, comparado com
três pontos igualmente distribuídos sobre a moldeira individual.
CENTINI et al. 4

,

asseguraram que as moldeiras em resina acrílica

perfuradas e tratadas com adesivos apresentaram uma considerável diminuição da
força de união, comparadas com àquelas que foram confeccionadas e eliminadas
suas rugosidades com lixa de papel e depois tratadas com adesivo. Com o método
descrito inicialmente, tem-se verificado não somente o rompimento do material de
moldagem a nível das perfurações, bem como a falta de adesividade a nível da
superfície em acrílico entre os preparos. Se utilizarmos a moldeira perfurada, o
material flui completamente através destas perfurações e se apoia sobre a superfície
externa desta. Tanto o diâmetro como a distância das perfurações influenciam na
retenção do material de moldagem.
Ciesco em 1981 apud CENTINI et al. 4

,

demonstrou que a precisão e a

estabilidade dimensional de cinco materiais de moldagem melhoram no transcorrer
de uma semana, sempre e quando, utiliza-se um sistema de moldeira individualadesivo; isto se atribui a capacidade do sistema moldeira/adesivo, de limitar a
contração da polimerização do material de impressão.

2.3 Materiais utilizados
Para BREEDING et al. 2 qualquer material utilizado para a construção de
,

moldeiras individuais deve ser dimensionalmente estável ao longo do tempo e não

2 t)

deve deformar-se permanentemente quando a moldeira estiver cheia

e for

inicialmente colocada dentro da cavidade bucal, ou quando a moldagem for
completada e removida da mesma.
CENTINI et al. 4 citaram resina fotopolimerizável como aquela de escolha
,

para a realização de uma moldeira individual. Nos últimos anos, tanto clinica quanto
laboratorialmente, os acrílicos fotopolimerizáveis

tornaram-se muito populares

trazendo inúmeras vantagens com a sua utilização, podendo-se citar como
principais:
a)

rapidez no manejo;

b)

ótimas características mecânicas;

c)

possibilidade do uso logo após a polimerização, graças a alta
estabilidade.

As moldeiras confeccionadas com acrílico termo ou autopolimerizáveis
devem aguardar uma presa de pelo menos 24 horas, devido a contração de
polimerização as quais estão sujeitas. Todavia, sendo necessário o uso da moldeira
logo após a sua fabricação, a imersão em água fervente por 5 minutos concede a
moldeira relativa estabilidade como sugeriu LAMBERT

11 . A exposição de

profissionais da área odontológica ao "noxious", fumaça potencialmente tóxica do
monómero de acrilico, pode constituir-se em grande risco para a saúde do operador
sensível, ou mesmo do paciente quando utilizada a técnica direta de confecção da
moldeira. Ainda segundo o autor, de todos os materiais citados, os termoplásticos
são menos tóxicos e de fácil manipulação, mas sofrem as maiores distorções,
mesmo após o resfriamento total. Por isso, sua utilização deve ser feita de maneira
comedida, evitando priorizar seu uso em relação as resinas poliacrilicas.

Para MOSFLEY et al. 13 estes materiais também possuem uma deformação
,

plástica importante durante os procedimentos de moldagem, principalmente no ato
da remoção do molde da boca. Concluíram que para a utilização de uma moldeira
com resina termoplástica onde a resistência à uma deformação permanente seja
similar á de uma moldeira de acrílico, foi necessário uma espessura do material
termoplástico de aproximadamente 4mm. Além disto, quando fez-se necessária sua
utilização, resfriou-se a moldeira em água fria, e aguardou-se 24 horas, sendo o
vazamento em gesso realizado imediatamente após a moldagem.
Os materiais termoplásticos, considerados por MILWARD, MURPHY 'materiais hipoalérgicos, devem ser os materiais de eleição para pacientes sensíveis
aos acrílicos, devendo ser utilizados preferencialmente em pacientes edêntulos,
devido as grandes distorções a que estão sujeitos.
CENTINI et al. 4 afi rmaram que independente do material utilizado, quando
,

se realizava uma moldeira individual era vital seguir determinados procedimentos: os
bordos não deviam sobreestender-se; o limite adequado devia ser o minimo
indispensável para suportar o elastômero, sendo que este passo permitiria o fluxo do
material de moldagem, evitando que a gengiva livre, inicialmente afastada pelo fio
retrator, avançasse sobre o dente, impedindo desta forma, que se pudesse
visualizar no modelo, uma certa quantidade do tecido dentário presente além do
preparo marginal.

2.4 Técnica de confecção
SCHELB, NORLING 17 indicaram a técnica para construção de uma moldeira
individ LI al:
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a)

embeber réplicas do modelo diagnóstico em água corrente por 10
minutos;

b)

isolar o modelo com vaselina ou folha de estanho, para evitar a
aderência da resina;

C) desenhar com lápis os términos marginais da moldeira:
d)

adaptar duas placas base de cera de 2 mm ao modelo;

e)

retirar os excessos de cera que foram além da linha demarcada a lápis;

f)

cobrir a cera com fina folha de estanho ou polietileno para evitar contato
com a resina;

g)

criar "stops" em cúspides não funcionais, através da remoção da cera
nestas regiões, para permitir a completa e total colocação da moldeira e
a orientação da mesma, assegurando uma espessura e distribuição
uniforme do material de moldagem;

h)

seguindo as orientações do fabricante, misturar monômero e polimero,
aguardando até a fase arenosa, onde a resina não é pegajosa ao toque;

i)

dar uma forma à resina de bolacha plana, com aproximadamente 4 mm
de espessura, adaptando-a sobre a folha de estanho;

j)

remover os excessos além da linha do lápis;

k)

com o excesso da resina faz-se o cabo;

I) molhar as superfícies livres das moldeiras com mon6mero antes de
endurecer;
m) esperar pela presa final de acordo com as instruções do fabricante,

aproximadamente 15 minutos, observando o estágio exotérmico;

n)

retirar cuidadosamente a moldeira do modelo, removendo o espaçador
de cera com o protetor;

o)

remover os excessos e polir a moldeira;

p)

aguardar à temperatura ambiente por 24 horas antes de realizar a
moldagem, com a finalidade de minimizar as distorções que ocorrem
após e durante a polimerização;

q)

evitar a contaminação após a colocação do adesivo.

É importante salientar que o processo de confecção da moldeira individual
de resina com a utilização da luz como sistema de ativação da polimerização, segue
basicamente a mesma seqüência enunciada acima, modificando apenas a
introdução do conjunto modelo-moldeira no aparelho fotopolimerizador, sem a
possibilidade de uma posterior expectativa em relação à futuras distorções.

3 DISCUSSÃO
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Moldeiras são utilizadas para transportar e manter os materiais de impressão
contra os tecidos bucais e dentes, quando estes estiverem presentes, sendo
também o meio auxiliar para remover estes materiais da boca, mantendo-os estáveis
até o vazamento em gesso, que produzirá um modelo da impressão obtida.
Em relação as moldeiras de estoque, SCHELB, NORLING 17 concordam
,

com FENN, MAC GREGOR 8 quando afirmam que a moldeira de estoque tem como
,

vantagens a eliminação do tempo de fabricação, e que, por serem metálicas e
rígidas, não são suscetíveis à deformação. Como desvantagens, SCHELB,
NORLING

17 e TODESCAN 21 citam que as moldeiras de estoque necessitam de
,

esterilização, além de maior quantidade de material para a realização da moldagem.
TODESCAN 21 comenta ainda, que o tamanho das moldeiras, principalmente as
nacionais, sofreram considerável redução na sua forma, constituindo-se um fator
negativo na realização de uma moldagem. Porém este problema freqüentemente é
solucionado com o recurso de extensão da moldeira com materiais como cera ou
godiva.
As moldeiras de estoque também provocam uma grande controvérsia em
relação a sua adesividade, pois não havendo uma retenção adequada do material
de moldagem à moldeira, poderão ocorrer deslocamentos

e conseqüentes

distorções daquele, durante a remoção do molde, resultando uma imprecisão deste.

Jordan apud SANDINI

16 SKINNER, POMES 19

Atkinson et al. apud

,

SANDINI 16 e Joao, apud SANDINI 16 concordam que as moldeiras devam ter
,

,

paredes sólidas sem perfurações,

e

alegam que moldeiras perfuradas não

comprimem o material contra os tecidos, devido ao escoamento através das
perfurações, diminuindo a possibilidade de reprodução de detalhes. Já Hupfauf,
Tokman apud SANDINI 16 e Baez apud SANDINI 16
,

advogam o uso de moldeiras

,

perfuradas, afirmando que se terá maior retenção, sendo que Hupfauf, Tokman apud
SANDINI 16 informam ainda que um escoamento prematuro pode ser prevenido, por
,

configurações apropriadas nas arestas das perfurações.
WILSON, SMITH

22 e FUSAYAMA, NAKASATO

9

,

corroboram as

considerações de que dois tipos de forças (tração e cizalhamento) atuam durante a
remoção do molde da boca. Os primeiros afirmaram ser necessárias perfurações
nas paredes das moldeiras em conjunto com uma solução adesiva para uma melhor
retenção do material. Já FUSAYAMA, NAKASATO

9

moldeiras com perfurações de 2,0mm de diâmetro

e colocadas a 2,0mm de

,

preconizam o uso de

intervalo, com bordas retentivas e arredondadas.
Todas as considerações acima foram feitas tendo o alginato como material
de moldagem, mas Mitchell, Damele apud SANDINI 16

,

pesquisaram ainda mais três

materiais, utilizando moldeiras perfuradas, tipo rimlock e de forma trapezoidal. Os
materiais analisados além do alginato foram: o hidrocolóide reversível, mercaptanas
e siliconas. Em relação as moldeiras, os autores concordam que as maiores
distorções foram verificadas quando do uso da moldeira perfurada, e as menores
com a moldeira tipo Rimlock. Quanto ao material, as distorções apresentadas pelos

o -377 J. 19hidrocolóides reversíveis, foram menores que as dos outros materiais utilizados, corn
os três tipos de molde ira.
A maioria dos trabalhos pesquisados relatam que o uso das moldeiras
individuais é preferível ao das moldeiras de estoque, por serem moldeiras
personalizadas, e portanto mais adequada ao paciente a ser moldado.
ANSARI 1 , cita que a moldeira individual tem algumas vantagens sobre a de
estoque, como: a extensão periférica exata é assegurada, há menor desconforto
para o paciente durante a realização da moldagem, porque a moldeira é menor, e a
massa de material também é reduzida, resultando em considerável economia pelo
menor uso de material de moldagem no que concordam HENDERSON, STEFFEL 1 `)
SHILLINGE3URG, JR. et al. 18 e SCHELB, NORLING 17 concordam que uma
,

das vantagens no uso da moldeira individual está no fato de se conseguir uma
espessura uniforme do material de moldagem de aproximadamente 2 a 3mm,
devendo a moldeira ser rígida, com o material de impressão aderindo firmemente a
ela. Esta adesão é dada por produtos à base de borracha que acompanham o
material de moldagem, devendo, ainda, a moldeira possuir um limitador de
penetração nas superfícies oclusais dos dentes permitindo

seu correto

o

assentamento na boca.
BREEDING et al. 2 corroboram com as afirmações de CENTINI et al. 4
,

quando afirmam que as resinas fotopolimerizáveis têm propriedades mecânicas
ligeiramente mais estáveis que as resina autopolimerizáveis, sendo portanto,

as

resinas de eleição para a confecção de moldeiras individuais, mesmo que
clinicamente, é provável, estes materiais comportem-se de maneira similar. Existem,
ainda, os materiais termoplásticos citados por CENTINI et al.
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MURPHY 12 e LAMBERT 11 , que devem ser utilizados de maneira comedida, devido
as suas grandes deformações, principalmente nas primeiras 24 horas. Além disto, a
falta de pesquisas sobre suas alterações dimensionais, restringe o seu uso a
pacientes alérgicos e pacientes edêntulos.
Durante a fabricação da moldeira individual, é necessária a utilização de um
material que funcionará como espagador, criando um nicho para

o material de

moldagem que vier a ser indicado. 0 material mais utilizado para esta finalidade é a
cera, como sugerem HENDERSON, STEFFEL 1° ,
JR. et al: 8 , e SCHELB, NORLING

e ANSARI 1 . Já SHILLINBURG

17 adicionam, além da cera, uma fina folha de
,

estanho, alumínio ou polietileno, para evitar a aderência da cera na resina, o que
difi cultaria a adesividade do material de moldagem á moldeira construída. VENCI 23
aperfeiçoando ainda mais a técnica de construção da moldeira individual, sugere a
utilização de um material polivinilsiloxano, alegando que a cera provoca alterações
na resina, e as lâminas de estanho ou alumínio criam dificuldades no procedimento.
Também nas moldeiras individuais a adesividade é um preocupação, e até
hoje se discute quais os melhores métodos de se manter retido o material de
moldagem dentro da moldeira sem causar alterações.
Para DIXON et al. 5 o material utilizado na construção da moldeira influi na
,

sua adesividade, sendo que o material que exibe maior resistência a tensão da
colagem do adesivo é a resina fotopolimerizável. DIXON et al. 6 confirmam a resina
,

fotopolimerizável como o material de melhor resistência á tensão do adesivo, e
complementam informando que as moldeiras cobertas com adesivo 48 horas antes
do procedimento de moldagem são mais efetivas em relação à adesividade do que
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aquelas preenchidas com adesivo 10 minutos antes. Afirmam também não ser
necessária nova aplicação de adesivo em uma moldeira previamente revestida.
Para HENDERSON, STEFFEL 10 , quando da utilização de mercaptanas OU 1
siliconas, as moldeiras não devem possuir perfurações, porque o adesivo fornecido
pelo fabricante deve dar uma retenção satisfatória. Entretanto, uma série de
perfurações podem ser feitas na rafe palatina mediana e na area da papila incisiva
da moldeira maxilar para fornecer alivio aos tecidos destas areas. Pelas mesmas
razões, as perfurações são situadas no sulco alveolar da moldeira mandibular.
SHILLINGBURG, JR. et al.

18, acreditam também que a resistência ao

desgarramento pode ser melhorada em quase 50% com as perfurações, e em cerca
de 140% com a criação de asperezas na superfície interna da moldeira. De forma
contraria, CENTINI et al. 4 , afirmam que a moldeira, para obter uma melhor retenção,
deve sofrer acabamento com fresas de lâminas múltiplas para peça de mão e
alisamento com lixas de papel.
Segundo HENDERSON, STEFFEL 10 , uma das diferenças entre a utilização
de uma moldeira individual no lugar da de estoque está na condição de recortar-se
a nnoldeira de acrílico que foi personalizada, possibilitando assim as "adaptações as
ondulações vestibulares e linguais, dando aos tecidos condições para que fiquem
naturalmente na sua postura sem que hajam distorções", o que também afirma
ANSARI 1.

4 CONCLUSÃO

4 CONCLUSÃO

Com esta revisão bibliográfica sobre moldeiras, conclui-se que existem
muitos detalhes nos procedimentos de moldagem, principalmente na fase de
utilização das moldeiras, que podem ser decisivos no trabalho final Materiais,
formas e técnicas de utilização das moldeiras foram revistos e até implementados,
dando uma visão mais critica ao profissional em relação ao seu uso, não importando
se a escolha recai sobre uma moldeira de estoque ou uma individual. Como descrito
no corpo desta monografia, a moldeira individual é uma opção que o clinico deve
utilizar quando da execução de um trabalho de precisão, seja ele uma prótese fixa
ou removível. Desde a moldeira de cera do século passado, até as atuais moldeiras
individuais em resinas fotopolimerizadas, muitos passos foram dados. Porém, as
buscas cientifi cas continuam, sendo de fundamental importância que avanços
aconteçam para o aperfeiçoamento de todo o procedimento de moldagem.
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