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RESUMO

Após a realização da moldagem no paciente, a próxima etapa é de
suma importância na realização de um trabalho protético e reabilitador, a
confecção dos modelos e troquéis. Neste trabalho foi analisado a importância
dos tipos de gessos, suas aplicações, características fisicas e químicas gesso,
alterações dimensionais, expansão linear e volumétrica, tempo de presa,
resistência dos gessos, armazenamento, proporção água-pó, e os diversos fatores
que podem influenciar direta ou indiretamente na qualidade do gesso utilizado, e
consequentemente a precisão dos trabalhos protéticos.
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ABSTRACT

After the realization of molding in pacient, the next step wich is very
important in the realization of a prothetic and reabilitating work is the building
of models and dies. Is this work has been analised the important of gypsum
types, their aplications, phisicals and chemestry caracteristies, dimensions
alterations, linear and volumetric expansion, drying time, gypsum resistence,
storage, proportion water-power and the other factors that can have a direct or
indirect influence in the gypsum's quality and consequenty the prosthetic
precision.

S

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o grande objetivo dos protesistas tem sido desenvolver
próteses de precisão, que devolvam ao paciente a normalidade fisiológica
funcional e estética. Para isto, é importante dominar-se as técnicas, e a correta
utilização dos materiais necessários para esta reabilitação.

Deve-se conhecer todas as alterações existentes nestes materiais, para
que se possa controlá-las, e usufruir do máximo que o material possa
proporcionar.

0 material utilizado para modelos e troquéis tem uma importância
fundamental neste contexto, portanto, este deve ser o mais fiel possível na
reprodução da cavidade oral, pois é através desta "cópia", que realiza-se os
trabalhos protéticos. Existem vários materiais disponíveis para a confecção de
modelos e troquéis, mas, o mais utilizado atualmente ainda é o gesso (troquéis,
modelos, montagem em articulador, agente aglutinante em revestimento,
matrizes para polimerização, etc.).

Este pode apresentar alterações dimensionais devido à interação
durante o crescimento dos cristais, alterações estas, influenciadas pela proporção

9

água-pó, manipulação, solução utilizada, temperatura ambiente, condições de
armazenamento, etc..

Segundo PHILLIPS 20, os principais requisitos de um gesso para
troquei são: resistência, dureza, e um mínimo de expansão de presa.

Conforme a especificação número 25

da American Dental

Association2, as alterações dimensionais de presa que resultam em expansão,
podem variar de acordo com o tipo de gesso considerado, e são limitados pela
especificação: no gesso comum (tipo II) de 0,3%, gesso pedra (tipo III) de 0,2%,
no gesso pedra melhorado (tipo IV) de 0,1%, em média lineares.

Pretende-se com este trabalho, uma revisão da literatura, na qual
procuram-se salientar, principalmente, os cuidados essenciais com os gessos
odontológicos, para alcançarmos o máximo de precisão dos modelos e troquéis
utilizados em uma reconstrução protética. Pois o resultado final dos trabalhos de
restauração odontológica no que tange à sua precisão, também dependem da
escolha correta do gesso para modelos, quer seja em função do material de
moldagem utilizado na fase clinica ou em função do tipo de modelo que sera
preparado no laboratório, que sempre representa a base do trabalho protético.

10

2 PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho é:
a) analisar através da revisão de literatura sobre os tipos de gessos, seu
comportamento dimensional e cuidados essenciais;

b) salientar a importância dos cuidados com a armazenagem do gesso,
proporção água -pó, temperatura da água e do ambiente, vazamento
do molde, e a influência destes fatores sobre a sua resistência e
dureza;

c) enfatizar a importância do modelo de trabalho e a técnica de
preparo inicial do troquei, através do uso adequado dos gessos.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Histórico

Segundo POLEDENTAL22, o gesso é um material conhecido e
utilizado há milhares de anos em diversas formas e aplicações, desde o Egito
antigo, até os dias de hoje, em refinadas formulações compostas de química fina,
como carga inerte de materiais especiais, ou na indústria cerâmica, para moldes.

Na odontologia este material possui ampla aplicação, houve uma
evolução considerável com relação 6. adequação para diferentes trabalhos

e

aplicações conjuntas com outros materiais.

GALAN TONIOR 12, relatou que os gessos têm sido usados em
odontologia como materiais para construir modelos diversos como de estudo,
antagonista, montagem em articulador, modelos de trabalho inclusão de próteses
totais e parciais, além de troquéis específicos para a construção dos padrões de
cera nos processos de fundição e, ainda usado como um dos constituintes dos
revestimentos. Este material tem sido empregado em odontologia para fundições
e modelos desde 1756.
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MOTTA16, afirmou que em 1844, surgiu o gesso como material de
moldagem, sendo um gesso solúvel, suas propriedades são logo investigadas,
com utilização tanto para próteses parciais como para totais, e nas relações
maxilares. Atualmente, está em desuso, sendo substituído por outros materiais
de moldagem. 0 gesso tipo II foi o único produto para modelos até o ano de
1920.

Segundo este mesmo autor, o gesso pedra foi introduzido no mercado
em 1933, e patenteado por Randall. Posteriormente, no ano de 1952, surgiu o
gesso tipo IV, patentiado por Hoggatt, sendo mais confidvel para troquéis e
modelos de trabalho.
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3.2 Composição química

Segundo MOTTAI6 , em 1991, os gessos comerciais são cristais de
sulfato de cálcio hemidratados, acrescidos de modificadores, que emprestam
características especiais ao produto.

Para a obtenção dos gessos, a gipsita é reduzida A. fragmentos e
calcinada, perdendo parte da água de cristalização, quimicamente traduzida pela
reação:

2CaSO4 2H20 (gipsita)

(CaSO4) 2H20(gesso) + 3H20

0 autor relatou que, dependendo da técnica pela qual se pratica o
aquecimento, o gesso teria características fisicas distintas.

0 gesso Paris seria obtido pela calcinação da gipsita, numa faixa de
temperatura situada entre 110°C e 120°C. Durante esse aquecimento, parte da
água de cristalização da gipsita sairia, originando

o sulfato de cálcio

hemidratado, cuja cela cristalina é do tipo ortorrômbico, enquanto que a do
diidratado é do tipo monoclinico. Este formaria o gesso Paris, cujos cristais são
de formas irregulares e porosas. Neste tipo de gesso são acrescidos
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modificadores, para regular o tempo de endurecimento, e de um acelerador para
reduzir a expansão de endurecimento. Possui amido em sua composição, e,
quando em água quente, incha e desagrega do molde, facilitando sua remoção
por sobre o modelo.

Conforme o autor o gesso pedra (tipo III) é obtido através da
calcinação da gipsita, sob pressão de vapor controlado em autoclave, geralmente
em presença de água, numa faixa de temperatura entre 120°C e 130°C. Seus
cristais são menores, mais regulares e mais densos que os do gesso Paris. A
forma destes cristais pode ser controlada com catalizadores. A composição
também é acrescida de modificadores, como o sulfato de potássio como
acelerador, e o citrato de sódio que é retardador.

MOTTA16, em 1991, salientou que o gesso tipo IV seria obtido
através da remoção da água de cristalização da gipsita, pela fervura em solução
de cloreto de cálcio à 30%. Os cloretos seriam lavados e o hemidrato seco. As
formas das partículas seriam cúbicas ou retangulares, porém regulares. Neste
tipo de gesso também foram acrescido modificadores.

Segundo PHILLIPS21 , em 1993, relatou que os gessos tipo V,
denominados de gessos de alta resistência e com expansão modificada, são
provenientes do refinamento e da incorporação de aditivos químicos no processo
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de calcinação da gipsita sob pressão no meio saturado de vapor, a uma
temperatura entre 120°C e 130°C, para produzir cristais mais favorecidos,
homogêneos e uniformes. São diminuídas as quantidades dos redutores de
expansão de presa.

Para PHILLIPS 21 , em 1993, relatou que o gesso em sua composição
química é basicamente formado por gipsita, que seria sulfato de cálcio
hemidratado, com o aumento posterior da temperatura, a água de cristalização
remanescente seria removida, formando-se os diversos tipos de gesso. A forma
dos cristais determinaria a quantidade Agua-pó, ou seja, cristais irregulares
requereria mais água para umedecer as partículas de p6. E que, quanto maior a
relação água-pó, mais longo seria o tempo de presa e menos resistente o produto
de gipsita. 0 tamanho das partículas, e a área total da superficie, são os
principais fatores que determinam a quantidade de água necessária.

Segundo GALAN JONIOR12, em 1999, o gesso dental é o hemiidrato
de sulfato de cálcio. A maior diferença entre o gesso natural e o gesso especifico
para odontologia esta na estrutura cristalina, resultando características distintas,
segundo os métodos de fabricação.

Quando o pó do hemi-hidrato entra em contato com a água, começa a
retornar a seu estado de di-hidrato ou gesso, segundo a seguinte reação:
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( CaS0 4 ) 2 H20 + 3H20

CaSO4 2H20 + calor

A produção do gesso dental para uso odontológico começa com a
trituração do mineral até partículas muito finas e, em seguida, o gesso é

calcinado a várias temperaturas. A calcinação converte a forma de diidrato em
hemiidrato .

0 pó resultante é, então, esfriado, e a ele adicionado certos

elementos químicos para controlar as propriedades do gesso, bem como
aditivos para controlar a alteração dimensional.

A produção dos diferentes tipos

de gessos depende da

granulometria do pó, do tipo de calcinação, forno aberto ou fechado,

temperatura e ambiente dentro do forno.

17

3.3 Tipos de gessos

Vários tipos de gessos são atualmente encontrados no mercado. Entre
eles destacam-se:

3.3.1 Gesso Comum ou Paris (Tipo I)
De acordo com MOTTA16, em 1991, o gesso tipo I para moldagens
atualmente está em desuso. Apresenta fragilidade, ou seja,

é facilmente

fraturável, isto para facilitar a remoção na boca. Ainda são acrescidos
modificadores para regular o tempo de presa, e diminuir o desconforto ao
paciente. A expansão é a menor possível, assim, o uso de um acelerador é
indicado para reduzir tanto a expansão de endurecimento, quanto o intervalo de
tempo de endurecimento, sua expansão oscila em média 0,06%, e o intervalo de
tempo de endurecimento varia de 3 a 5 minutos.

Segundo PHILLIPS21 , em 1993, os gessos para moldagem seriam
gessos comuns, os quais foram adicionados modificadores. 0 propósito dos
modificadores é de regular o tempo de presa e controlar a expansão.
A expansão de presa do gesso para moldagem deveria ser mantida tão baixa
quanto possível, para não distorcer o molde.
Este material é raramente usado para moldagens, pois, foi substituído
por outros produtos menos rígidos. Recentemente, os gessos para moldagens
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estão restritos a moldagens finais, ou funcionais para construção de dentaduras
completa.

3.3.2 Gesso Tipo 11

MOTTA16, em 1991, salientou que o gesso tipo II seria usado pelos
ortodontistas, preferencialmente na cor branca, para confecção de modelos de
estudo, cujas superficies são tratadas com sabão, para dar-lhes brilho. Os gessos
de moldagens seriam usados ainda para fixar modelos em articuladores. Neste
tipo em particular, o intervalo de tempo de endurecimento teria que ser rápido, e
a expansão de endurecimento minima, com baixa resistência para permitir fácil
retoque e remoção.

Conforme PHILLIPS21 , em 1993, o gesso tipo II poderia utilizar uma
baixa relação água-pó, com isto a resistência seria dobrada, apesar do aumento
da expansão de presa. Este gesso é atualmente utilizado para o preenchimento de
muflas, durante a construção de próteses totais.

Para GALAN JÚNIOR 12, em 1999, o gesso tipo II , é produzido de
forma rápida de aquecimento e em calcinadores abertos. Esse gesso é poroso e
exige muita água na proporção água-pó para a reação de presa.
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3.3.3 Gesso pedra Tipo III

De acordo com MOTTA16, em 1991, o seu principal uso seria para
modelo sobre os quais são mais fáceis de remover da mufla, e teriam resistência
adequada. No entanto, poderiam substituir o gesso tipo II para modelos de
estudo e como gesso de montagem.

Segundo PHILLIPS21 , em 1993, este tipo de gesso seria indicado para
construção de modelos, principalmente na confecção de próteses totais, pois ele
apresenta resistência adequada, e fácil remoção da prótese do gesso após sua
conclusão. Também seria indicado para a confecção de modelos de estudo.

GALAN JÚNIOR 12, em 1999, relatou que o gesso tipo III ou hidrocal
é produzido em forno fechado. Essa calcinação provoca perda da água por
evaporação do vapor de água que circunda as partículas. Isso tornará o gesso
mais densa e mais regular.

3.3.4 Gesso pedra Tipo IV
MOTTA16, em 1991, salientou que o gesso tipo IV, teria como
principais características, grande resistência, dureza e baixa expansão de
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endurecimento. Seria preferido para troquéis, pois reproduz bem os pormenores.
Tern ótima fidelidade e sua expansão de endurecimento é de 0,1%, ou menos.

Para PHILLIPS 21 , em 1993, este gesso seria indicado principalmente
para a confecção de troquéis, devido a sua superficie resistente, na qual possa
ser a cera esculpida e tenha um contato intimo com as margens do troquei.

Segundo GALAN JÚNIOR 12, em 1999, o gesso tipo IV ou densita, é
produzido por calcinação em forno fechado e em contato com uma solução
concentrada de cloreto de cálcio. Durante a calcinação, a água do gesso é
evaporada e substituida pelo cloreto de cálcio, um agente altamente forte para a
atração da água. 0 resultado é um gesso mais fino com partículas mais regulares

e definidas, e que exige menos água para sua reação.

3.3 6 Gesso tipo V

A Especificação número 25 da A. D. A. 2, em 1989, sugeriu mudanças
na Especificação número 25, de 1980 de American National Standards Institute\
American Dental Association para incluir os gessos dentais de alta resistência e
alta expansão na Especificação número 25 como um grupo separado, o tipo V. A
especificação foi desenvolvida originalmente há 20 anos atrás e, naquela época,
os membros da subcomissào notaram uma variedade de conseqüências
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desfavoráveis associadas ao uso dos gessos de alta resistência e alta expansão.
Assim a especificação estabeleceu limites relativamente baixos para a expansão
de presa dos gessos de alta resistência do tipo IV. 0 progresso têm resultado em
desenvolvimento de novas técnicas, materiais e maior aproximação à prática
clinica. Estes desenvolvimentos indicaram que os gessos de alta resistência e
com maior expansão de presa, mas não incluidos na especificação, forneceram
resultados satisfatórios. Estes relatos sugeriram que a maior parte das
publicações para produtos de gesso não incluíram informações necessárias que
justificasse a exclusão continua dos gessos de alta resistência e alta expansão por
esta especificação. A subcomissão propôs a inclusão dos gessos de alta
resistência com alta expansão de presa como um grupo separado, chamado de
gesso dental tipo V. A especificação quanto a expansão de presa a 2 horas, foi
do mínimo de 0,10 ao máximo de 0,30% e a duplicação de detalhes de no
mínimo de 0,050 mm.

Segundo PHILLIPS21 ,1993, este é um gesso pedra com alta resistência
e com alta expansão. Possui uma resistência superior ao tipo IV, sendo esta
obtida principalmente pela diminuição da relação água-pó.

Possui uma expansão de presa aumentada de 0,10 para 0,30%. A razão
deste aumento é devido a utilização de certas ligas novas, como de metais
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básicos, apresentam uma grande contração de solidificação, diferentemente
apresentada pelas ligas de metais nobres.

Por isto, é necessário uma maior expansão do gesso pedra utilizado
para a confecção de troquei, de modo a compensar a contração de solidificação
da liga.

3.3 6 Gesso sintético

Para PHILLIPS2I , em 1993, o gesso pedra de baixa expansão,
fortalecido com resina e gipsita alfa melhorada, tornaria o modelo mais
resistente à fratura e abrasão, apresentando baixa expansão de presa e
estabilidade dimensional.

Segundo as especificações do fabricante Whip Mix 24, este gesso é
fortalecido com resina, tornando o modelo resistente à fratura e ao corte, e não

Outro fabricante, Gilplast, relata que este gesso possui grande
resistência marginal durante o troquelamento e a exposição das margens do
preparo. Indica-se para a fabricação de troquéis, bandas dentárias e modelos
para técnicas de metais preciosos e cerâmicos.
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3.4 Comportamento dimensional do gesso

3.4.1 Expansão linear e volumétrica do gesso

ARAÚJO, VIEIRA3, em 1967, realizaram um estudo sobre a expansão
de presa de um modelo de gesso pedra após separação do molde e modelo. Esta
expansão foi medida verticalmente, em um aumento de espessura através do
microscópico, e os resultados indicaram que o gesso continuaria a expandir-se
após a separação de molde e modelo, e aumentaria consideravelmente entre os
tempos de presa final e de hidratação, e mesmo após 120 minutos, foi verificada
uma pequena expansão.

Segundo a especificação número 25 da American Dental Association 2 ,
em 1973, as alterações dimensionais de presa que resultam em expansão, podem
variar de acordo com o tipo de gesso considerado, e são limitados pela
especificação, gesso comum (tipo II) de 0,3%, gesso pedra (tipo III) de 0,2% e
no gesso pedra melhorado (tipo IV), de 0,1% em médias lineares.

CONSANI, RUHNKE 8, em 1975, estudaram a influência do
endurecimento químico sobre algumas propriedades fisicas dos gessos tipos II,
III e IV. Concluíram que a solução endurecedora acarretou diminuição no tempo
de presa, e aumentou a expansão da mesma.
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LOMBARDO et al. 14, em 1978, pesquisaram o comportamento
dimensional linear horizontal e concluíram que o gesso pedra melhorado
expandiu menos que o gesso tipo pedra.

FINGER11 , em 1980, descreveu a expansão de presa em troquéis de
precisão, com gessos tipo III e IV, e os resultados demonstraram que a expansão
de presa ficou menor que a preconizada pela ADA, e com adição de aditivos
houve alteração desta.

DI GIROLAMO NETTO et al. 1°, em 1989, realizaram um estudo da

alteração dimensional dos gessos para troquei, com adição de cloreto de sódio e
aditivos (endurecedor Gypsem Harden), e concluiram que existem diferenças de
comportamento entre os gessos, quando adiciona-se algum aditivo ou cloreto de

sódio, sendo que com o aditivo ocorreu aumento da expansão.

MOTTAI6, em 1991, afirmou que a expansão dimensional no
endurecimento é devido ao choque que cada cristal sofre durante o seu
crescimento. Em condições normais de trabalho, a expansão linear do gesso
Paris varia de 0,2% até 0,3%, do gesso pedra 0,08% até 0,1%, e do gesso pedra
alta de 0,05% até 0,07%. Os gessos de impressão tem pouquissima expansão
linear, em torno de 0,06%, e teoricamente deveria-se observar uma contração
volumétrica da ordem de 7%. Considerando-se as bolhas de ar e o excesso de
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água internamente na massa de gesso, é de se esperar que o seu volume externo
seja maior, e menor o volume cristalino.

PHILLIPS 21 , em 1993, relatou que, independentemente do tipo de
gesso empregado, ocorreria uma expansão da massa durante a transformação de
hemidrato em diidrato. Estes valores de expansão lineares variam de 0,06% a
0,5%. Para o autor, quanto menor for a relação água-pó, maior é o tempo de
espatulação dentro dos limites práticos, e maior será a expansão de presa. E,
para controlar a expansão de presa, o meio mais efetivo seria a adição de
substâncias químicas.

LAUTENSCHLAGER,

CORBIN apud ZANI 26, em 1994,

investigaram a expansão do gesso dental, utilizando o método de difração de
raios-X, demonstrando a relação inversa que existe entre a proporção água-pó e
a quantidade de expansão. A análise dos dados, evidenciou que a maior
quantidade de núcleos de cristalização por unidade de volume promoveu maior
expansão, com consequente aumento de microporosidades. Procuraram
diferenciar as microporosidades causadas pelo choque entre os cristais, dos
poros deixados pela evaporação do excesso de água. 0 volume criado por estes
microporos foi diretamente relacionado com a expansão linear do gesso. Na
relação água-pó de 0,25 obtiveram uma expansão de 0,202 %, enquanto que na
relação de 0,30 a expansão foi de 0,191%.
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ZANI26 em 1994, concluiu que os modelos obtidos corn os gessos
tipos IV e V sempre apresentaram expansão ao passo que aqueles
confeccionados com resina epóxica se apresentaram contraídos, a associação
entre a resina ep6xica com o gesso do tipo V resultou em expansão, com
exceção da regido oclusal do modelo canino que contraiu.

DERRIEN, STURTZ9, em 1995, comparar= em seu trabalho, a for -0
transversal e as variações dimensionais de gesso pedra, resina epóxi e resina de
polimetano através de testes laboratoriais, onde concluíram, que o gesso
registrou menor alteração dimensional e pouca resistência A força transversal.

Conforme MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, em 1998, corno a
presa do gesso dental envolve uma reação química, que poderia ser influenciada
por muitas variáveis, deveria-se tentar reduzir a expansão linear de presa
tomando vários cuidados. Na prática, o técnico deveria segmentar o modelo tão
rápido quanto possível, devido ao gesso estar se expandindo, para minimizar o
efeito da expansão linear. Deveria-se considerar que após 24 horas, o modelo
sofre um processo de contração, que finda em aproximadamente 6 a 7 dias. A
contração final é de 0,03% a 0,06%, mas mesmo assim teria-se uma certa
quantidade de expansão residual final. Este fato poderia justificar, pelo menos
em parte, a presença de um pequeno sub-contorno, que em certos casos, seria
encontrado pelos protesistas na Area marginal sob observação microscópica.

17

Tal variação é volumétrica, e ela diferirá dependendo das áreas
examinadas. Somente é detectável com o uso de microscópico, e desta forma, é

indispensável promover o corte prévio do modelo para conseguirmos minimizar
o fenômeno da expansão linear da arcada.
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3.5 Características gerais dos gessos

3.5.1 Tempo de Presa
Para PHILLIPS21 , em 1993, o tempo de presa inicia-se quando o pó é
misturado A. água. Este é o tempo que vai do inicio da mistura até que o material
endureça. E medido usualmente por algum teste de penetração, como as agulhas
Vicat e de Gilmore.

0 tempo de presa pode ser subdividido em várias etapas:

a) tempo de espatulação: é o tempo recomendado para adicionar o pó
à água até o término da mistura. A manipulação mecânica dos
gessos é de 20 a 30 segundos, porém a espatulação manual é de
aproximadamente por 1 minuto;

b) tempo de trabalho: é o tempo necessário para realizarmos o
vazamento dos modelos e limpar os dispositivos utilizados.
Geralmente o tempo de trabalho adequado é de três minutos;

c) perda do brilho: com a continuidade da reação, o excesso de água é
usado para a formação do diidrato, e com isto a mistura vai
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perdendo o brilho, e isto deverá ocorrer em aproximadamente 9
minutos. 0 gesso neste período ainda não apresenta resistência
a compressão,

d) tempo de presa inicial: este pode ser medido com as agulhas de
Gilmore. Após a espatulação do gesso a agulha menor é solta sobre
a mistura em intervalos de tempo crescentes. No momento em que a
ponta ativa não deixar mais marcas na superfície do gesso,
considera-se como tempo de presa inicial;

e) tempo de presa com agulha de Vicat: esta agulha é presa em uma
haste com peso determinado, e colocada em contato com a
superficie do gesso tão logo ocorra a perda do brilho. 0 tempo
decorrido desde o inicio da mistura até que a agulha não mais
penetre é conhecido como tempo de presa Vicat;

f) tempo de presa final: este estágio de presa pode ser medido através
das agulhas de Gilmore, sendo que quando esta agulha deixar
somente marcas ligeiramente perceptíveis na superfície do gesso,
estaremos na presa final.
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3.5.2 Resistência

Para PHILLIPS 21 , em 1993, a resistência poderia ser expressa em
resistência à compressão e à tração. Esta resistência também poderia ser
subdividida em resistência úmida e resistência seca, devido a quantidade de água
livre no material endurecido. A resistência úmida é aquela obtida quando o
excesso de água necessária para a hidratação do hemidrato ainda existe no
modelo de gesso. Quando é seca, o excesso de água livre deixa de existir, e a
resistência obtida é chamada seca. Esta resistência seca é duas vezes maior que a
resistência úmida. Dois fatores afetam diretamente a resistência dos gessos, a
proporção água-pó, e o tempo de espatulação. Se a quantidade de água estiver
aumentada, os cristais pequenos de diidrato, que servem de ancoragem para os
cristais maiores, irão se precipitar, e a ligação entre eles é destruída, aumentando
a porosidade, e com isto menor sera a resistência seca do gesso endurecido. A
resistência A tração do gesso comum ou gesso pedra é menos afetada pela
variação da relação agua-pó do que a resistência a compressão. Em uma relação
água-pó alta, o gesso tem sua resistência à tração 25% mais elevada do que
aquela que deveria ter em relação à resistência d. compressão. Quando este
material é manipulado com uma baixa relação agua-pó, sua resistência à tração é
10% menor que sua resistência à. compressão. Com relação ao tempo de
espatulação, quando esta é realizada manualmente num tempo normal de um
mirruto, a resistência sera aumentada, a medida que este tempo for aumentado.
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Se a mistura for super espatulada, os cristais de gesso recém formados serão
quebrados,

e

como conseqüência, haverá um menor entrelaçamento

intercristalino no produto final resultante.

Para GALAN JUNIOR 12, em 1999, a dureza dos gessos é sempre
maior quando seco. 0 gesso úmido perde cerca de 2 a 3 vezes seu valor. A
secagem total do gesso leva cerca de 7 dias.
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3.6 Cuidados essenciais com o gesso
3.6.1 Armazenamento do gesso
O'BRIEN, RYGE 17, em 1981, relataram que os pós de gesso
absorvem a umidade da atmosfera, o que causa alterações graduais. Para os
autores, inicialmente, esta deterioração atuaria como núcleos de cristalização
efetivos, e diminuiria o tempo de presa. Se a deterioração prosseguisse, a
mistura não endureceria adequadamente.

De acordo com DI GIROLAMO NETTO et al. 1°, em 1989, o gesso
deveria ser armazenado em sacos plásticos lacrados e acondicionados dentro de
uma lata fechada, porque o produto é susceptivel a umidade, podendo provocar
alterações químicas no gesso. Para evitar a deterioração, os pós de gesso devem
ser armazenados em locais vedados, a prova de agua e umidade.

Conforme MOTTA 16, em 1991, a contaminação do pó de gesso pela
umidade, através da exposição prematura as condições de trabalho, ocasionaria
uma redução no intervalo de tempo de endurecimento. Se a exposição for em
demasia, o endurecimento é prolongado, inclusive diminuindo a resistência à
compressão. Gessos com a validade vencida também podem apresentar
alterações no endurecimento pela possível alteração que o hemidrato sofre,
passando a dihidrato, mesmo estando confmado ao abrigo da umidade.
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o,

MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, em 1998, enfatizaram a
importância das condições de armazenamento do gesso, na qual este deveria ser
inicialmente marcado com a data de aquisição, e posteriormente, preencher uma
tabela de controle de expansão, com a data na qual o pacote foi aberto. 0 gesso
aberto deveria ser acondicionado em sacos plásticos, longe da umidade, dentro
de uma lata, devendo ser utilizado no prazo máximo de 6 meses.

3.6.2 Proporção agua- Pó

ARAÚJO, VEEIRA3, em 1967, observaram a cristalização do gesso, e
verificaram microscopicamente que ocorriam discrepâncias na cristalização do
gesso quando da utilização de Agua destilada ou o uso de soluções salinas.
Concluíram que as soluções salinas empregadas, assim como as técnicas de
preparo do gesso teria grande influência sobre a forma dos cristais de dihidratos
de sulfato de cálcio formado.

CONSANI, RUFINKE8, em 1975, estudaram a influência do
endurecedor químico sobre algumas propriedades flsicas dos gessos tipos II, III
e IV. Concluíram que os agrupamentos cristalinos, formados pela mistura dos
hemidratos com a solução endurecedora eram mais estruturados do que quando
empregava-se água destilada.
Biblioteca Universitária
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Para DI GIROLAMO NETTO et al. 1°, em 1989, deveriam-se utilizar
água destilada, gral de borracha flexível com paredes lisas e espátula contendo
lâmina rígida. Para o autor, a proporção água - pó, depende de cada fabricante.

PHILLIPS21 , em 1993, relatou que quanto maior for a relação água pó, mais prolongado seria o tempo de presa, maior será a porosidade, e menos
resistente o produto final. A correta proporção água - pó deveria ser medida
fazendo-se uso de dispositivos graduados, como uma proveta para o volume de
água destilada, e o pó deveria ser pesado numa balança. Após a etapa de
moldagem, deve-se proceder o vazamento dos moldes.

Ainda segundo PHILLIPS21 , para cada tipo de gesso teremos
diferentes proporções água - pó:

Tipo de gesso

Relação água - pó
ml./100g de gesso

Tipo I

0,50 - 0,75

Tipo II

0,45 - 0,50

Tipo III

0,28 - 0,30

Tipo IV

0,22 - 0,24

Tipo V

0,18 - 0,22

Sintético

0,19 - 0,21
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RUDD et al. apud ZANI 26, em 1994, afirmaram que a água destilada
deverá ser medida cuidadosamente em uma proveta e o pó do gesso pesado em
balanças. E para obter melhores resultados, deveriam ser manipulados em
espatulador mecânico a vácuo por aproximadamente 15 segundos. Durante o
vazamento do gesso manipulado, a vibração mecânica foi essencial. com a
regulagem da intensidade de média a baixa. 0 gesso foi adicionado à impressão
em pequenas quantidades com uma espátula pequena, de um lado em ordem
para preencher os preparos da profundidade maior ao topo. Os modelos devem
ser separados das moldagens não mais que 1 hora depois. Após a separação, o
modelo deve secar por 10 a 12 horas para permitir que o gesso desenvolva
dureza superficial e resistência à compressão adicionais. Para os autores o
modelo é o único elo direto entre o laboratório e o paciente.

Conforme MARTIGNONI, SCHONEMBERGER 15, em 1998,
deveriam-se utilizar uma pipeta calibrada como medidor de água destilada.
Como o efeito de tensão superficial no liquido tem uma forma côncava, o nível
deveria ser calculado baseando-se na parte mais baixa da concavidade. E a
quantidade de pó de gesso deveria ser pesada com precisão e corresponder
exatamente A. quantidade de água destilada.
Deve-se observar o tipo de material utilizado na moldagem, pois de
acordo com o autor, as moldagens com hidrocolóides reversíveis ou irreversíveis
devem ser vertidas tão logo quanto possível, as moldagens de borracha de
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polissulfeto deveriam esperar 6 horas antes de serem ve rtidas, as de silicone de
condensação deveriam ser vertidas dentro de 24 horas, e as de silicone de adição
e poliéter deveriam esperar pelo menos 3 horas antes de serem vertidas.

Isto devido os materiais de moldagem sofrerem um encolhimento
volumétrico. Isto causa alongamento da moldagem, tornando, desta forma sua
cavidade maior, ocorrendo também uma relação reciproca entre os dentes
reproduzidos. 0 material de moldagem sofre contração em direção ao centro do
material. A isto acrescentamos a inevitável deformação elástica que as
mercaptanas e silicones sofrem quando a moldagem é removida da boca do
paciente.
Segundo GALAIN1 JÚNIOR I2, em 1999, o aumento de água na
proporção água-pó resulta num gesso mais poroso e menos resistente, pois a
água evapora e deixa espaços vazios entre as partículas.

3.6.3 Temperatura da água e do ambiente

Segundo PEYTON, CRAIG19, em 1974, a temperatura da Agua e a
temperatura ambiente, afetariam no tempo de presa dos gessos. Esta temperatura
afeta mais o tempo de presa que qualquer outra propriedade do gesso. Devido a
mudança da temperatura poder provocar uma variação na solubilidade do sulfato
de cálcio hiidratado e diidratado. Quando a Agua encontra-se a 20 °C, se
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dissolvem 4,5 vezes mais monohidratos que dihidratos. Quando a temperatura
muda a solubilidade de cada forma de sulfato de cálcio varia e pode alterar a
relação entre as solubilidades. Outro efeito da temperatura

é sobre a

movimentação dos ions. Em geral a medida que a temperatura aumenta , a
movimentação dos ions de sulfato de cálcio aumenta. Na prática quando ternos
um aumento da temperatura de 20 °C para 37 °C, ocorre um aumento na
movimentação ionica, uma diminuição na solubilidade, a reação se realiza mais
lenta ou o tempo de reação aumenta. A 100 °C não ocorre nenhum tipo de reação
ou endurecimento.

Para MOTTA16, em 1991, a temperatura da mistura influenciaria no
intervalo de tempo de endurecimento pela variação que poderia ocasionar na
solubilidade. 0 aumento da razão da solubilidade entre o hemi e o diidrato, à
20°C é de 4,5 vezes, aceleraria o endurecimento e a diminuição dessa razão
ocasiona seu prolongamento. A temperatura também afetaria o tempo de
endurecimento pela alteração que provoca na mobilidade iônica. Com

o

aumento da temperatura, os ions de cálcio e sulfato aumentam a mobilidade,
tendendo o intervalo de tempo de endurecimento a diminuir. Na prática, quando
a temperatura passasse de 20°C para 37°C, a razão da reação diminuiria e o
tempo de endurecimento aumentaria, até que a 100°C não ocorresse reação.
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Para PFILLIPS21 , em 1993, a ação da temperatura alteraria o tempo de
presa do gesso. Se a temperatura da agua estivesse entre 0°C e 50°C, haveria
uma pequena alteração deste tempo, mas se a temperatura fosse maior que 50°C,
haveria um aumento gradual no retardo do tempo de presa. Quando a
temperatura aproximou de 100°C, nenhuma reação ocorreu.

ALBERTS apud ZA/4126, em 1994, citou que nenhuma restauração
sera melhor que o modelo em que é construída. Que os modelos serão mais
precisos se a moldagem e o material de moldagem forem levados à temperatura
do corpo antes do vazamento. Quanto maior o volume do material de moldagem,
mais profundo o efeito das diferenças de temperatura entre a boca e a
temperatura ambiente. Se a impressão esfriar 15°C entre a boca e o vazamento, a

distorção sera grande o suficiente para alterar o ajuste. Os gessos com presa
completa e secos, após aproximadamente 7 dias A. temperatura ambiente, foram
duas a três vezes mais resistentes que o gesso úmido. Todos os produtos de
gesso expandiram de 0,10 a 0,30 % durante a presa. Indicou o uso de surfatantes
que melhoram o umedecimento do gesso no material de impressão, reduzindo o

angulo de contato das siliconas de adição de 80 para 65 graus. Apresentou oito
gessos tipo IV para troquéis, sendo que quatro tiveram expansão de presa entre

0,13 a 0,27%. Embora adequados para a maioria das

restaurações

extracorondrias, os troquéis de gesso não reproduzem detalhes superficiais tab
bem quanto a metalização ou os materiais a base de epóxica.
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ARAÚJO et al. apud ZANI 26, em 1994, mostraram que aquecer os
moldes à temperatura da boca, melhorou a precisão dos modelos e que as
retenções têm influência, mas pequena, sobre a exatidão dos moldes de silicona
de adição.

3.6.4 Espatulaçclo

Para PEYTON, CRAIG 19, em 1974, para se obter uma massa de gesso
adequada e uniforme, seria indicado utilizar o espatulador mecânico, porque
através deste poderíamos obter um produto mais denso e com menos
porosidades.

Segundo DI GIROLAMO NETTO et al. 1°, em 1989, a espatulação
deveria ser realizada por aproximadamente 60 segundos, para alcançarmos uma
mistura homogênea e de bom escoamento, com o intuito de eliminar possíveis
bolhas de ar.

MOTTA16, em 1991, descreveu que a espatulação dos gessos deveria
ser realizada em gral de borracha flexível por meio de uma espátula rígida.
Coloca-se a Agua medida no gral, espargindo o gesso previamente pesado sobre
a água, de modo a diminuir a incorporação de ar à mistura. Deve-se espatular
por 1 minuto e levar ao vibrador por 5 segundos, para após ser utilizada a massa
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de gesso. A espatulação pode ser feita mecanicamente à vácuo, com grandes
vantagens, porque elimina grande parte das bolhas de ar.

Para PHILLIPS 21 , em 1993, durante a espatulação manual deveríamos
utilizar uma cuba lisa e resistente a abrasão, uma espátula com lamina resistente,
e um cabo que permitisse apunhá-la adequadamente. A agua proporcionada

deveria ser colocada na cuba, e o pó, devidamente pesado, espargido sobre a
água, espatulando vigorosamente até obter-se uma mistura homogênea e macia.

Deveria-se evitar a prática comum e repetida ,de adicionar água ao pó, pois
provocaria alteração na presa da massa, e diminuição da resistência, além da
distorção, afetando principalmente a precisão do modelo. A espatulação manual
deve ocorrer por aproximadamente 1 minuto, e deve-se evitar espatulações
prolongadas porque reduzem drasticamente o tempo de trabalho. 0 melhor
método de manipulação é adicionar a água e a seguir o pó, ambos previamente
proporcionados e pesados, misturados por 15 segundos, e em seguida levar à um
espatulador mecânico a. vácuo, por mais 20 a 30 segundos, e desta maneira
teremos um modelo com maior resistência e dureza.

BRUMANN, et al. 5, em 1997, estudaram o efeito de diferentes
métodos de manipulação sobre a expansão e resistência à compressão dos gessos
tipo IV e tipo V, e concluiram que os diferentes tipos de espatulação, manual ou
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mecânica, com ou sem vácuo, podem influenciar diretamente sobre as
propriedades do gesso, como a dureza, resistência à compressão e expansão.

3.6.5 Limpeza da superfície dos moldes

SHILLINGBURG et al. 23, em 1995, relataram que os moldes
deveriam ser lavados sob água corrente para eliminar o muco e a saliva
presentes, e após, borrifar o molde com uma substái'Icia desinfetante.

Para ZANETTI, LAGANA25, em 1996, os moldes de hidrocolóides
deveriam ser vazados imediatamente após sua obtenção, mas antes, deveríamos
proceder a limpeza destes. 0 molde deve ser lavado em água corrente, para a
remoção da camada de saliva, e, em seguida, uma solução de sulfato de potássio
à 2%, deve ser utilizada antes do vazamento do gesso. Este procedimento tem a
finalidade de acelerar a presa da camada de gesso em contato com o alginato,
evitando assim, possíveis alterações dimensionais devido à troca de liquido entre
o alginato e o gesso. Após a lavagem com a referida solução, retira-se o seu
excesso com jatos de ar, e procede-se o vazamento do modelo. A qualidade da
superfície do gesso é influenciada por sua compatibilidade e pela possibilidade
de interação química com os componentes do material de moldagem, pela
presença de impurezas e pelo modo em que os componentes do gesso agem
durante a presa.
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Segundo MARTIGNONI, SCHONENBERGER I5, em 1998, os
moldes removidos da boca deveriam ser limpos devido às impurezas residuais
presentes, tais como, saliva, muco, sangue e traços de fluido gengiva!, que
podem influenciar na superficie do gesso. Por isto, inicialmente deveríamos
proceder a uma limpeza mecânica sob Agua corrente em temperatura ambiente.
Esta operação ficaria facilitada com o uso de um pincel macio para remover
grandes depósitos de impurezas mesmo nas áreas menos acessíveis ao fluxo da
água. Após a limpeza, a moldagem é imersa em uma solução à 2% de sulfato de
potássio por aproximadamente 10 minutos. Decorrido este tempo, o molde é
enxaguado, seco e coberto com o mesmo pó de gesso que sera usado para verter
o molde. Este é então colocado sob água corrente para remover a maior parte do
pó. A seguir, utilizando-se um pincel macio, limpa-se cuidadosamente todas as
áreas da superficie da moldagem. Após este procedimento, a moldagem pode ser
vertida. 0 propósito desta limpeza 6, garantir que todos os líquidos de superficie
sejam removidos pelo pó, inclusive traços de muco, e certificar-se de haver
removido todos os traços de p6. 0 resíduo de sulfato de potássio que permanece
na superficie do hidrocolóide pode reagir com alguns tipos de gesso, alterando a
exatidão e a consistência de superficie do molde. Este fenômeno não ocorre com
os materiais sintéticos tais como elastômeros.

GALAN JÚNIOR 12, em 1999, relata que o gesso deve ser vazado na
moldagem logo após a tomada de impressão. As moldagens devem ser, antes de
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vazadas, lavadas em água corrente para a remoção de muco, sangue, saliva, etc.,

e desinfetadas com produtos e tempos apropriados. Após a lavagem, remover
todo o excesso de água antes da colocação do gesso.

3.6.6 Vazamento dos moldes

HARDISON, MITCHELL apud ZANI26, em 1994, indicaram a
inversão do molde vazado com gessso para que a ação da gravidade removesse
um pouco da água dos espaços intercristalinos. Consequentemente, se cristais
adicionais se formam, eles não podem mais empurrar um contra o outro e devem
tomar a forma de grupos densamente compactos. Concluíram que a resistência à
abrasão do gesso tipo IV foi significativamente aumentada quando a impressão e

o gesso foram invertidos 3 minutos após a perda de brilho.

Após promover-se a espatulação do gesso, deve-se proceder

o

vazamento dos moldes. Segundo SHILLINBURG et al. 23, em 1995, após os
moldes estarem limpos, desinfetados e sem umidade, deveríamos iniciar o
vazamento, este gesso é colocado acima do preparo do molde e corn um
instrumento inserir pequenas porções de gesso de um lado para seu escoamento.

A vibração deve ser realizada com o auxilio de um aparelho vibratório
até que o gesso alcançasse toda a superficie oclusal. Deveria-se inclinar o molde

44

de modo que o gesso fosse fluindo para o fundo do preparo, deslocando o ar à
medida que fosse escoando. Deve-se acrescentar pequenas porções de gesso até
que se complete totalmente o vazamento do molde. Após este estar completo
acondicionar o conjunto molde- modelo em um umidificador.

Deve-se observar o tipo de material utilizado na moldagem antes de
promover-se o vazamento deste. Para POL1DENTAL22, é recomendável que se
utilize o tipo de gesso conforme o material utilizado na moldagem, com relação

à contração. Materiais que não contraem silicona de adição e borrachas
sintéticas deve-se utilizar gessos de baixa expansão tipo IV, materiais que
contraem, silicona de condensação deve-se utilizar gessos de expansão
modificada tipo V, para alginatos é recomendável a utilização de gessos tipo III.

Segundo GALAN .11:TNIOR 12, em 1999, após a lavagem, deve-se
remover todo o excesso de Agua antes da colocação do gesso. Ern moldagens
com alginato, o gesso não deve ficar em contato com o hidrocolóide por mais de

60 minutos. Após este tempo o alginato começa a atacar a superflcie do gesso
tornando-a porosa.

Para PEGORARO et al18 ., em 1999, nas moldagens com materiais à
base de borracha, aconselha-se antes do vazamento do gesso, pincelar toda a
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superficie do molde com um agente umectante, antibolhas, para reduzir a tensão
superficial e facilitar o contato intimo do gesso com o material de moldagem.

Inicia-se o vazamento do molde pelo lado próximo dos dentes
preparados, fazendo que o gesso escoe de distal para mesial sempre num único
sentido, prestando-se atenção para não ocorra a formação de bolhas de ar.
Utiliza-se um pincel com a moldeira inclinada para auxiliar o escoamento do
gesso.
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3.7 Combinação de dois tipos de gessos diferentes

CARDOS07, em 1991, desenvolveu um estudo sobre as
alterações dimensionais dos gessos através de expansão hidroscópica
tardia, e analisou gessos dos tipos II, III e IV, onde estes entraram em

contato com gessos recém espatulados em determinados intervalos de
tempo. As porções de gesso acrescidas poderiam fornecer Agua para
provocar o fenômeno de expansão tardia. 0 resultado é que a adição de
água produziu expansão além do permitido, em todos os casos. E o
acréscimo de gesso também interferiu em todos os casos, provocando
expansões ainda maiores do que a água em excesso na proporção águapó.

MOTTA16, em 1991, relatou que, durante o endurecimento da

mistura de gesso e Agua, se processada em contato com a água,
verificou-se uma expansão cerca de duas vezes maior que a expansão
normal de endurecimento.

Para PHILLIPS 21 , em 1993, se o processo de endurecimento
ocorresse em contato com água, a expansão de presa poderia ser maior
que o dobro de sua magnitude.
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A razão para o aumento da expansão, quando o hemidrato reage
imerso em agua, está relacionada com o crescimento adicional dos cristais e não
por nenhuma alteração da reação química de presa.
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3.8 Armazenamento de moldes e modelos

ABRAO et al l ., em 1989, analisaram que os modelos de gesso pedra
melhorado armazenados em umidificadores, apresentaram menor alteração
linear do que os moldes de gesso pedra deixados à temperatura ambiente, sobre
a bancada.

Conforme ZANETTI, LAGANA. 25, em 1996, seria necessário que se
obtivesse um modelo preciso, com o menor índice de distorção seria necessário
que o vazamento do molde de alginato fosse feito de imediato. Caso isto não
seja possível, este poderia ser armazenado por aproximadamente 30 minutos em
um umificador. O umidificador poderia ser qualquer recipiente vedado, com um
mínimo de água, e dispositivos que impedissem o molde de ter contato direto

com a água. O recipiente deveria ser tampado para manter a umidade relativa em
100%. Este procedimento tem a finalidade de evitar os fenômenos de sindrese e
embebição do alginato. E aconselhável, ainda, que após o vazamento e a presa
inicial do gesso, o conjunto molde-modelo volte ao umificador, aguardando-se o
período de presa do gesso. Isto evitaria troca ou absorção de água do gesso para
o alginato, ou vice-versa. 0 resultado final visa obter um modelo com uma

superficie mais resistente, lisa e dimensionalmente correta. Outro fator que
observado, é , quando o conjunto molde-modelo foi armazenado no umificador,
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a desmuflagem foi facilitada pela não perda de Agua de alginato, evitando
eventuais fraturas de dentes.
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3.9 Recorte do modelo

Conforme CAMPOS, ROSELIN06, em 1982, o ideal seria usar urn
recortador de gesso sem água, por não ocorrer a dissolução na sua superficie do
gesso. Este fenômeno também poderia ocorrer quando promovemos a hidratação
do modelo para sua duplicação, e esta dissolução é proporcional ao tempo de
imersão sem água. Em outro estudo os autores realizaram experimentos sobre a

solubilidade e desintegração, do gesso comum, gesso pedra, e gesso pedra
melhorado, e concluiram que a solubilidade e a desintegração dos gessos foram
proporcionais ao tempo de tratamento, isto 6, tempo que ficou em contato com a
água, e que o gesso melhorado apresentou os melhores resultados.

Para MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, em 1998, é importante
lembrar que o recorte do modelo deveria ser feito à seco, após o tempo mínimo
de presa do gesso, para este não entrar em contato com umidade. Se o gesso
entrar em contato com a água neste período, ocorreria uma segunda expansão
tardia incontroldvel de presa, que afetaria, gravemente a exatidão do modelo.

Além disso, a superficie do gesso fica irreversivelmente alterada com um
arredondamento dos ângulos do modelo. Segundo os autores, ainda não foi
possível eliminar completamente a expansão linear, porque o seccionamento do

modelo só poderia ser realizado após a expansão ter iniciado. 0 modelo
preparado dpve ser rapidamente seccionado, sendo aconselhável fazer o primeiro
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recorte entre ambos os incisivos centrais, cortando até distal dos caninos, antes
dos outros segmentos. Esta seqüência foi sugerida para interromper tão rápido
quanto possível, a continuidade do arco, minimizando assim o efeito de
expansão linear.

0 seccionamento e a fabricação do modelo deve ser rápida, o qual em
seguida, deve ficar em descanso, longe da umidade, durante pelo menos 5 a 7
dias antes de qualquer procedimento seja executado. Devido após este período o
valor de sua expansão e mais baixo do que aquele que pode ser detectado pelos
meios tecnológicos para uma avaliação acurada representada estereomicroscópio
num aumento menor do que 60 vezes.
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4 DISCUSSÃO

0 gesso detêm uma importância significativa na precisão dos

trabalhos protéticos e restauradores. A maioria dos profissionais e técnicos de
laboratório desprezam a sua importância e os cuidados prévios a sua utilização,

durante, e após o seu emprego nos modelos de trabalho.

MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15,

O'BRIEN

e

RYGE 17'

enfatizaram a importância das condições de armazenamento do gesso para o
controle da expansão, e, para os autores, o seu tempo máximo de utilização após
o recebimento seria de 6 meses.

Para DI

GIROLAMO NETTO

et

al. 1°, MARTIGNON I,

SCHONENBERGER 15, MOTTAI6, O'BRIEN e RYGE I7, os gessos deveriam ser

lacrados em sacos plásticos e acondicionados em latas fechadas, devido
umidade provocar alterações nos núcleos de cristalização do gesso, provocando
redução no tempo de presa e diminuindo a resistência a compressão. Após a
confecção dos moldes, realizamos uma etapa de grande importância, que é a
obtenção da massa de gesso para realizarmos o vazamento do molde e posterior
realização do nosso troquei de trabalho.
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Segundo DI GIROLAMO NETTO et ai m ., MARTIGNONI,
SCHONENBERGER15, e PHILLIPS 21 , relataram que a correta proporção águapó, deveria ser realizada fazendo-se uso de dispositivos graduados. Uma proveta
calibrada para o volume de água destilada, e o pó deveria ser pesado em uma
balança, de preferencia eletrônica. A não observância destes cuidados, irá
produzir uma diferença na relação Agua-pó que poderia provocar alterações
significativas no gesso, produzindo aumento na porosidade e diminuição na
resistência do gesso. Segundo os autores, deveríamos observar as diferentes
proporções Agua-pó dos vários tipos de gesso, sendo que cada tipo de gesso
possui sua proporção adequada.

CONSANI, RUHNKE8, relataram

que

o

uso de soluções

endurecedoras influenciariam em algumas propriedades do gesso, tornando os
agrupamentos cristalinos mais estruturados que quando da utilização de água
destilada. Em contrapartida, FINGER", observou que com a adição de aditivos
no gesso houve diminuição na expansão de presa.

Um item a ser observado, que influencia diretamente no
proporcionamento água-pó, refere-se a temperatura da água e do ambiente.
MOTTA16 , PEYTON, CRAIG19 e PHILLIPS21 , descreveram que a ação da
temperatura da água e do ambiente alteram o tempo de presa do gesso, tendendo
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a encurtar este tempo; e que esta alteração será proporcional A temperatura,
razão de reação diminui, e o tempo de endurecimento aumenta.

A espatulação tem sido um assunto constantemente abordado por
diversos autores, como BRUMANN5, DI GIROLAMO NETTO et al. I°,
MOTTAI6, PEYTON, CRAIG 19, e PHILLEPS20, na qual relataram o efeito de
diferentes métodos de espatulação, que poderiam influenciar diretamente sobre
as características e propriedades do gesso, como dureza, resistência A
compressão e expansão.

Segundo MOTTA16, PEYTON, CRAIG 19,

e PHILLIPS2I ,

a

espatulação manual do gesso deveria ser feita em um gral de borracha flexível,
liso e resistente à abrasão, e a espátula deve ser rígida com um cabo que permita
apunhá-la adequadamente.

Outro método mais eficiente e preciso, 6 a utilização de um
espatulador mecânico A vácuo. Autores como MARTIGNONI,
SCHONENBERGER 15, PEYTON, CRAIG19 e SHLLIANBURG et al. 23,
concordam que este é o meio mais eficiente para a espatulação, no qual
obteremos vantagens, devido A eliminação de bolhas de ar, e obtenção de uma
mistura mais homogênea, e de bom escoamento.

U FS C
•c-.
C Cs-0
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MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, ZANETTI e LAGANÁ25
concordam que os moldes após serem removidos da boca deveriam ser limpos
para eliminar as impurezas residuais que podem influenciar na superficie do
gesso. 0 molde deveria ser lavado em água corrente, na temperatura ambiente,
para a remoção da saliva e sangue, com o auxilio de um pincel. E ser imerso em
uma solução de sulfato de potássio à 2%, e após lavá-lo novamente, antes do
vazamento do molde.

GALAN .11)NIOR12, SHILLINGBURG et al. 23, concordam com os
autores acima citados, e acrescentam que após a limpeza dos moldes, podemos
também borrifar uma solução desinfetante como hipoclorito de sódio.

Após concluídas as etapas anteriores, procedemos o vazamento dos
moldes. Este procedimento necessitaria ser realizado com extremo cuidado.
SHILLINBURG et al 23 ., PEGORARO et al 18 ., afirmaram que este vazamento
deveria ser realizado com um instrumento pequeno, colocando-se pequenas
porções de gesso em um lado do molde, acima do preparo, e vibra-se com
auxilio de um vibrador, até que o gesso alcance a superficie oclusal do preparo.
Deve-se acrescentar pequenas porções de gesso até que se complete totalmente o
vazamento do molde.
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MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, relataram que devemos
observar o tipo de material utilizado na moldagem, antes de procedermos o
vazamento, sendo que cada material possui características próprias, isto 6, cada
tem um tempo correto para o vazamento, que deve ser respeitado.

Durante o vazamento dos moldes, poderemos utilizar a combinação de
dois tipos diferentes de gessos, CARDOSO', afirmou que, as porções de gesso
acrescido poderiam fornecer água ao gesso previamente colocado no molde, e
esta adição de água produziria uma expansão em todos os casos: o que concorda
com MOTTA16 e PHILLIPS21 , os quais relataram que, se durante

o

endurecimento da mistura de gesso e água, ocorrer contato com água, é
verificado uma expansão de presa duas vezes maior que a expansão normal de
endurecimento.

ZANETTI, LAGANA.25 descreveram a importância da necessidade do
uso de um umidificador no armazenamento dos moldes

e modelos. Este

procedimento tem a finalidade de evitar os fenômenos de sinérese e embebição
do alginato, e é aconselhável o seu uso após o vazamento e a presa inicial do
gesso.
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ABRAO et al. 1 , concordaram com o autor acima descrito, e em seus
experimentos analisaram que os modelos de gesso pedra melhorado
armazenados em umidificadores apresentaram menor alteração linear que os
modelos deixados sob a bancada de trabalho.

CAMPOS, ROSELIN06, MARTIGNONI, SCHONENBERGER' 5,
para estes autores o recorte do modelo deveria ser feito imediatamente após a
presa final, e A seco, para que o gesso não entre em contato com umidade, o que
ocasionaria uma segunda expansão de presa, afetando gravemente a exatidão do
modelo ocorrendo solubilidade e desintegração da superficie do gesso.

ARAÚJO, VIEIRA3, realizaram um estudo microscópico sobre a

heterogeneidade da cristalização da superficie do gesso, e afirmaram que, após a
separação do molde e modelo a superficie dos modelos de gesso pedra
alteraram, mesmo após duas horas do tempo de hidratação. A cristalização não
era uniforme e apresentava núcleos de cristalização, com relevos altos e baixos.

Para MARTIGNONI, SCHONENBERGER 15, e SHILLINGBURG et
al. 23, o seccionamento do modelo deveria ser realizado tão rápido quanto
possível, interrompendo a continuidade do arco, afim de minimizar o efeito de

expansão linear. Segundo os autores dependendo do tipo de moldagem, teremos
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um tempo para a separação do molde e modelo, sendo que este tempo varia de
30 a 60 minutos dependendo do tipo de material utilizado na moldagem.

ARAÚJO, VLEIRA4, afirmaram em seus estudos que o gesso
continuaria a expandir-se após a separação do molde e modelo, mesmo após 120
minutos, do tempo de hidratação.
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5 CONCLUSÕES

Baseado na revisão de literatura pode-se concluir que:
1) Na maioria das situações, o profissional e/ou o técnico de
laboratório recebem o gesso do fornecedor, e não o utilizam de
forma correta, deixando a embalagem exposta ao meio ambiente.
2) Durante a sua utilização, não ocorre um proporcionamento água-pó
correto, e desta maneira, não existe nenhum controle sobre as
dimensionais
do
alterações
gesso,
comprometendo
significativamente a resistência, qualidade e precisão do trabalho.
3) Não devemos negligenciar os cuidados mencionados, todos são de
extrema importância para obtermos um modelo de trabalho estável
dimensionalmente, com uma superficie rígida e resistente à
abrasão e tração, e com integridade superficial.

4) Com relação as condições de armazenamento, proporção água-pó,
temperatura da água e ambiente, manipulação, vazamentos, e
recorte do modelo, cuidados devem ser observados pois, só trarão
vantagens para o profissional que empregá-los.
5) Após relatar estes cuidados essenciais com o gesso, fica registrado
a importância em adotar estes pequenos cuidados que irão
beneficiar-nos e ao paciente os quais resultarão em modelos e
troquéis de trabalho adequados, e consequentemente uma prótese
de precisão.
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