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1.INTRODUÇÃO

A reabilitação de um dente tratado endod8nticamente algumas vezes é dificultada pela
qualidade comprometida do remanescente dental. Nestes casos

é necessário um núcleo,

composto de um pino para retenção intra canal, e uma poi-0o, que irá reconstruir parte ou a
totalidade da coroa destruída e irá suportar uma coroa artificial. Existem basicamente três
variações de técnica para obtenção de um núcleo metálico fundido : a técnica direta, a direta indireta e a técnica indireta.
Neste trabalho iremos expor a opinião dos autores pesquisados em relação à indicação

e preferências na utilização das técnicas citadas.
A correta seleção da técnica de moldagem, dentro do planejamento do trabalho
protético, aumenta a chance de sucesso e economiza tempo de trabalho na clinica diária Este
trabalho terá cumprido seu objetivo se aumentar o número de possibilidades na resolução de
casos clínicos, contribuindo desta maneira para o enriquecimento de nossa profissão
A técnica direta consiste na obtenção do padrão a ser fundido diretamente a partir do
dente preparado, na boca do paciente, que pode ser feita com cera ou resina acrílica,
reforçados com um instrumento endodiintico, um fio ortod8ntico, um sprue de resina acrilica,
uma broca usada, um pino de metal ou um clipes de papel.
A técnica indireta consiste na obtenção do padrão a ser fundido, a partir de um modelo
do dente preparado economizando tempo clinico e aumentando o tempo de laboratório. Deve se moldar o canal com um elastômero e reforçar a impressão com um pino de plástico no
interior do canal, clipes de papel ou pequenos pedaços de fio ortodemtico. 0 molde deve ser
vazado e o padrão deve ser feito a partir deste modelo e então fundido.
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A técnica direta - indireta aproveita os conceitos das duas técnicas acima citadas, onde
a parte radicular é moldada diretamente sobre o dente utilizando-se acrílico Duralay e um pino
plástico. Então, obtem-se a aderência da parte radicular ao material de impressão durante a
execução do molde de toda a arcada através de uma pequena retenção no pino plástico.
Após a revisão da literatura, discorreremos a respeito das técnicas citadas, trazendo a

opinião dos autores pesquisados em relação A execução, vantagens e limitações de cada uma, e

finalmente, as considerações finais trarão a importância das colocações dos autores
pesquisados em âmbito geral.
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2.REVISÃO DA LITERATURA
A literatura mostra que a variação na técnica de obtenção dos núcleos metálicos
fundidos depende da preferência de cada profissional.
Em 1978, Miller ", descreve a obtenção do padrão através da técnica direta, onde
recomenda a utilização de uma lima endodemtica para fazer a avaliação radiográfica do
comprimento do canal. Então a porção coronária do padrão é feita com Duralay pela técnica
do pincel. A resina não deve penetrar no canal. Após o recorte da porção coronária do
padrão, uma fina camada de cera utilidade é colocada nas reentrâncias da lima para manter a

cera de sprue no lugar. Uma camada de cera de sprue é colocada na forma aproximada do
canal. 0 canal é lubrificado e o padrão é levado ao mesmo. 0 excesso de cera é removido até
o padrão assentar perfeitamente.
Sadri ", em 1985 descreve uma técnica direta para dentes com canais divergentes,

onde são utilizados pinos plásticos nos canais e o preenchimento coronário é feito com
Duralay. Os pinos acessórios são então removidos do padrão principal e sua fundição feita

separadamente.
Em 1987, Shilinburg 12, descreve a técnica direta feita com cera ou resina acrilica, onde
o material de fabricação do padrão é levado diretamente ao dente a ser moldado. Nesta mesma
oportunidade,

é descrita a técnica direta-indireta, onde a parte radicular é moldada

diretamente sobre o dente utilizando-se acrilico Duralay e um pino de plástico. Uma pequena
retenção no pino plástico permite que a parte radicular fique aderida ao material de impressão
quando é executado o molde de toda a arcada.
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De acordo com este mesmo autor, a técnica indireta 13 consiste na obtenção do padrão
de resina ou cera a partir de um modelo do dente, onde o molde pode ser feito com a injeção
de material de moldagem dentro do canal, reforçado com um pino plástico no interior do canal,
clipes de papel, pequenos pedaços de fio ortodeintico, sprue de plástico e instrumental de
canal
Em 1991, Cohen e cols. 0 ' descrevem a técnica direta de confecção de um padrão de
núcleo de resina composta, e alegam que a mesma é mais rápida e mais fácil do que a técnica

convencional com resina acrílica, cera ou uma combinação de ambas. Após a seleção do ParaPost para queima, coloca-se Duralay na abertura do canal, e após a sua polimerização, o
núcleo pode ser construido com resina composta sem carga.
Trebilcock e Evans 14, em 1991, descrevem uma técnica indireta para ser utilizada em

canais múltiplos, onde primeiro é feita a impressão individual dos canais, então uma impressão
total do arco é feita para capturar os canais individuais
Em 1994, Mainieri , em seu livro " Prótese Fixa ", descreve as várias técnicas de
obtenção de núcleos fundidos. São descritas as técnicas direta e indireta para canais uni e
multirradiculares.

Também em 1994, Miranda 08, 09 , em sua obra " Atlas de Reabilitação Oral "
recomenda a obtenção do núcleo, através da impressão do dente com um material
elastomérico. Primeiro, o molde é realizado com o material pesado, e então a moldagem final

é executada com o material leve. Se o dente for bi ou trirradiculado a mesma técnica pode ser

utilizada aproveitando os "espinhos de laranjeira" como suporte.
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Neste mesmo ano, Alcântara

divulgou sua técnica direta de moldagem de núcleos

metálicos através da utilização de pinos e coroas pré-fabricadas, diminuindo o tempo na
confecção dos núcleos metálicos e aumentando sua precisão.

Carmo e cols. 02 em 1995, avaliaram a capacidade de modelagem dos condutos pela
cera e pela resina acrilica. Como conclusão, observaram que a resina acrilica, pela facilidade de
manipulação, apresentou melhor capacidade de reprodução de detalhes e núcleos mais bem

adaptados.
Em 1996, Gontier e cols. ", apresentam uma técnica direta de confecção de padrão
para núcleo que leva apenas 15 minutos. 0 canal é moldado com Duralay bem fluido e a
porção coronária é feita com uma resina mais consistente.
Krammer 05 , em 1996, descreve uma técnica indireta para confecção de núcleos que
diminui o número de ajustes na boca. Primeiro é executado o molde dos dentes com um

material elastomérico. Obtém-se então um modelo de hidrocolóide reversível ou irreversível, e
outro modelo de gesso convencional. O núcleo de resina acrílica é feito sobre o modelo de
hidrocolóide e então ajustado sobre o modelo de gesso.

Em 1997, Rosentiel

descreve a utilização de uma resina termoplastificada para a

confecção de núcleos metálicos fundidos pela técnica direta ou direta-indireta; onde a resina é
plastificada na chama de uma lamparina e colocada sobre um pino plástico que irá dentro do

canal a ser moldado.
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2.1 TÉCNICA DIRETA

A técnica direta de obtenção do padrão é feita sobre o dente preparado na boca do
paciente utilizando-se cera ou resina acrílica ou ambos 12 .Algumas formas de pinos metálicos
ou de plástico são usados a fim de levar o material para dentro dos canais e reforçar o material
usado na confecção do núcleo. 0 canal é copiado com detalhes após sucessivos
reembasamentos,

sendo que qualquer irregularidade das paredes do canal deve ser copiada

pela fundição.
Inicialmente , deve-se selecionar o material de reforço do canal , que pode ser um
instrumento endodóntico usado, um fio ortodôntico, uma broca usada. 12, um sprue de plástico
ou de resina acrilica. 12, um pino metálico ou um clipe metálico 12 .
Calcular com a ajuda do Tx se o material de reforço preenche todo o comprimento do
canal que foi esvaziado. 0 canal deve ser então lubrificado com vaselina, através de um
instrumento envolvido em algodão embebido com vaselina.
A partir do trabalho de Carmo e cols. " , onde se conclui que o maior grau de
fidelidade do padrão é conseguido com o uso de resina acrílica, recomendamos sua utilização
em detrimento da cera. 0 padrão de resina acrilica fica mais sólido e bem adaptado, não sendo
distorcido durante a manipulação 12.
0 material recomendado para a confecção de núcleos é: resina acrilica ( monômero e

polímero), pote Dappen, espátula, instrumento para inserção, conta-gotas, vaselina e broca de
Peeso com a ponta enrolada em algodão.

Lubrifique o interior do canal com o lubrificante de Duralay embebido no algodão da
broca de Peeso. Certifique-se da lubrificação de toda a extensão do canal. Espere um pouco
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para que o lubrificante se espalhe e lubrifique também a parte coronária do preparo. Coloque
resina acrílica dentro do canal com a ajuda de uma sonda exploradora e em seguida, coloque o
material de reforço, que deve alcançar todo o comprimento desejado. Recomenda-se a
utilização de um sprue de plástico, que é resistente o suficiente para reforçar o padrão do
núcleo e se queima com facilidade. Desgaste o pino até ele penetrar em todo o comprimento
do canal preparado e molhe o sprue plástico com monômero. Manipule o Duralay numa
consistência mais fluida. Preencha completamente o canal com resina Duralay. Envolva

o

sprue plástico com Duralay bem fluido e leve ao canal até sentir que o mesmo toca o fi m do
preparo. Todo o contra - bisel externo deve ser coberto com acrilico. Para dar forma A parte

coronária do núcleo, mais resina acrilica é adicionada. Quando o acrilico chegar A fase
borrachóide, deve-se fazer um movimento de vai e vem, para evitar que ele fique preso no
interior do canal. Volte ao canal para verificar a acuidade do molde, pequenas bolhas podem
ser preenchidas com cera utilidade.
A parte coronária do núcleo deve ter um desenho compatível com o preparo a ser
realizado, os ajustes necessários devem ser feitos com brocas. Remova o padrão e dê
acabamento As paredes axiais. Confirme que o contorno feito é compatível com a estrutura
dental remanescente e que a linha de terminação esteja no dente e não no padrão. Nos dentes
anteriores fazer uma concavidade com uma pedra tipo barril na lingual dos dentes e ver se há
alivio suficiente em relação ao dente antagonista. 0 acabamento pode ser dado com uma broca
cônica não dentada, do tipo fissurada lisa.
Para reduzir o tempo na confecção de núcleos metálicos, aumentando sua precisão,
Alcantara em 1994 inventou o Kit de núcleos de resina pré-fabricado, utilizado na obtenção de
núcleo metálico para fixação de coroas dentárias, o NUCLEOJET, que agiliza o trabalho do
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profissional, reduzindo a quantidade de reembasamento e o trabalho de escultura da parte

coronária.
0 sistema é caracterizado por um conjunto de peças pré-fabricadas de resina acrílica,
formadas por uma parte de pinos e uma parte coronária, onde o primeiro grupo é composto
por várias unidades com diferentes dimensionamentos, na forma de hastes aguçadas com

protuberâncias retentoras e cabeças em sua parte mais coronária, que se encaixam em fêmeas
das partes coronárias propriamente ditas, que tem diversos tamanhos e formatos reproduzindo
a forma plástica usual de dentes anteriores, pré-molares e molares.
Os pinos são fabricados em 3 tamanhos : grande, médio e pequeno, onde o
comprimento maior é de aproximadamente

13mm, enquanto que o menor é de

aproximadamente lOmm.
Para a utilização da técnica, primeiro selecione o tamanho adequado da coroa pré-

fabricada, em seguida prove o comprimento do pino, adapte a coroa ao pino e centralize-a.
Isole o conduto com vaselina, reembase o conjunto e promova os ajustes finais

Gonthier " , sugere a confecção de um núcleo em menos de 15 minutos. Um pino
plástico deve ser adaptado ao preparo e este deve ser coberto com resina Duralay. O núcleo
deve ser feito com uma resina consistente que não vai correr (Pattern resin, GC America,
Chicago, III). Use o movimento espiral de uma seringa (Hawe, Bioggio, Suiça) para dar forma
apropriada ao núcleo. Um instrumento manual como uma sonda exploradora ou periodontal
pode ser útil para dar forma a resina antes que ela tome presa. Refine o preparo com uma

espátula e resina fluida. Depois que a resina polimerizar, deve ser acabada com brocas e
discos. 0 núcleo também pode ser construido com uma resina composta sem carga (ICI
Dental, London, England). 0 padrão é fácil de ser construido devido a viscosidade do material.
Desejando-se, uma matriz transparente pode ser feita a partir do preparo idealizado ou do
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enceramento. Dê acabamento como necessário, o preparo deve ser acabado com instrumentos
rotatórios e discos de lixa.

A técnica direta também pode ser utilizada na confecção de um pino- núcleo para
dentes com canais divergentes'. Após a lubrificação do canal, um pino plástico liso é colocado
em cada um dos canais preparados. Um canal é escolhido como o primeiro e como trajetória
de inserção do pino núcleo. Coloca - se outros dois pinos plásticos nos canais restantes. 0 pino
plástico é então removido do canal escolhido para a trajetória de inserção e reposicionado com

um pino dentado do mesmo diâmetro. Neste caso também pode ser utilizado um pino metálico
como o de ouro. Duralay é aplicada em torno dos pinos até alcançar o formato desejado da
porção coronária. Os pinos plásticos podem ser facilmente separados do núcleo com uma
pequena torção e um leve puxão, deixando o padrão com o pino principal em posição.
padrão de resina é ajustado com carbide em alta velocidade ou brocas diamantadas para dar a

forma ao preparo. Este procedimento pode ser feito antes da remoção dos pinos plásticos lisos,
dependendo da situação e da preferência pessoal. 0 padrão é então removido através da rota
de inserção determinada pelo pino unido ao padrão.
A passagem do padrão é avaliada com a broca apropriada para ter certeza que o
alargamento é suficiente.
São inseridos bastões de grafite ou níquel cromo em cada passagem não paralela

através do núcleo e são mantidos durante a fundição nesta posição para prevenir seu
fechamento
Após a fundição, o núcleo é ajustado no dente preparado e os pinos de ouro ou ago
são colocados, substituindo os plásticos previamente usados.
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Recentemente, Rosenstiel 10 divulgou a utilização de um novo material para a
confecção de núcleos fundidos. Consiste na utilização de um novo sistema ( cast post and

plastic, Merritt EZ cast Post Inc., Hendersonville, N.C.) onde está incorporado um plástico
especial de suporte e uma resina termoplástica que facilita o procedimento de fabricação de
núcleos.

Um bastão de plástico é adaptado no preparo para núcleo, ultrapassando 1,5 a 2mm da
linha oclusal. Após a lubrificação dos canais e tecidos periodontais, aquecer a resina
termoplástica acima da chama, até que o material fique transparente, ou aquecer a resina
termoplástica em baixa temperatura com borracha colada ( Therrnogrip, Black and Decker

Inc., Hunt Valley,Md.) ( a borracha colada usada modifica-se e acomoda-se no pequeno
diâmetro da resina termoplástica). Aplicar uma pequena quantidade de resina aquecida sobre o
bastão e cobrir 2/3 do comprimento do padrão de núcleo. Inserir rapidamnte o bastão dentro

da preparação radicular, esperando 5 a 10 segundos para retirar. Inspecionar o padrão, e
remover com um bisturi as projeções além do canal. Fabricar a parte coronária com Duralay,
usando a técnica do pincel.
Esta técnica requer baixo custo e pequeno tempo para a fabricação dos padrões, sendo
que o tempo requerido para a plastificaçao e solidificação da resina termoplástica é de
aproximadamente 1 minuto.
0 núcleo conseguido é muitas vezes liso, polido e livre de nódulos, propiciando um

assentamento completo. 0 material termoplástico é também elástico o bastante para ser
retirado de pequenos cortes no canal preparado, que devem ser removidos com uma lamina de
bisturi. E recomendado que o excesso de material termoplástico se estenda para além das
margens da parte coronária e estas sejam removidas com uma lamina de bisturi depois da parte
coronária estar pronta com a resina autopolimerizavel. Ao finalizar os contornos da parte
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coronária com a peça de mão, a resina termoplástica não pode ser aparada com brocas de alta
rotação.

12

2.2 TÉCNICA INDIRETA
O núcleo pode também ser confeccionado indiretamente a partir de um modelo do

dente preparado, através da confecção de um padrão de cera ou resina. A técnica indireta
permite maior eficiência de tempo de cadeira, facilita a restauração de dentes com múltiplos
canais divergentes, e permite a adaptação das fundições antes da consulta de prova do
paciente.
Alguns dos autores pesquisados ", ", 09' 13' 14, indicam a utilização da técnica indireta,
diferindo ligeiramente na parte relativa à técnica de moldagem, que pode ser classificada em
técnica indireta de confecção de núcleo propriamente dita, técnica da dupla impressão e técnica
da dupla mistura.
Miranda recomenda a irrigação abundante do preparo com EDTA e hipoclorito de
sódio, previamente ao procedimento de moldagem, e não recomenda o uso de qualquer

lubrificante, como o Nujol.
Existem, atualmente, diversos materiais elásticos que podem ser utilizados nesta
técnica, como a Mercaptana ( leve e pesada ) associada ao alginato, o Provil (Bayer), o
Permagum (Espe), o Coltoflax - Coltex (Coltène), Optosil NF - Xantopren (Bayer - Dental),

Silicone de condensação ( 3M), Mirror 3 (Kerr).0 sistema Extrude (Kerr) tem grandes
vantagens, pois é um material de alta precisão (silicone de adição), encontradoem cartuchos.
Possui um dispensador de última geração, o qual elimina a espatulação e a mistura, agilizando
e facilitando o trabalho profissional. Apresenta grande estabilidade dimensional e fidelidade. E

encontrado em 4 diferentes consistências: (1) massa base (Putty); (2) fluido (Wash); (3) médio
(medium); e (4) pesado (Heavy).
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Um outro material de excelente qualidade é o material de moldagem para impressão a
base de silicone polimerizavel por condensação - pasta densa, pasta fluida e ativador. Neste
material o ativador contém um catalizador 6. base de estanho e é usado em combinação com as
pastas densa e fluida, respectivamente, a fim de se obter a impressão desejada.
Para executar a técnica indireta deve - se proceder com a confecção de uma moldeira
individual utilizando - se o modelo de estudo, sobre a Area determinada. Deve - se fazer alívios
com cera rosa sobre o dente a ser preparado com paradas na mesial do dente anterior e na
distal do dente posterior ao preparo. 0 ponto de parada pode ser localizado no rebordo
quando o paciente não tiver dentes adjacentes. Confeccionar uma muralha com cera em toda

periferia do alivio, com a finalidade de conter o extravasamento da resina acrílica. Deve haver
entre o alivio e a muralha um espaço de 2 a 3 mm para dar espaço à moldeira. A região deve
ser isolada assim como as regiões onde não há cera. Fazer o acrílico com uma espessura de 3
mm. Após a polimerização, dar o acabamento com pedras montadas.

Adaptar no canal um fio ortodemtico de comprimento pouco maior que o conduto e
fazer com godiva de baixa fusão uma retenção em cada extremidade oclusal do pino. Passar o
adesivo de mercaptana nos fios. A mercaptana leve é usada para a moldagem dos condutos e a
pesada faz a complementação da moldagem. Aplicar o adesivo sobre a moldeira individual.
Levar o material leve aos condutos utilizando uma broca lentulo. 0 material deve estar
homogeneizado, e com a aplicação do baixa rotação, deve preencher totalmente os condutos.
Ainda com o material leve, colocamos os fios ortodônticos em seus condutos, e com a seringa
carregada com o mesmo material, fazer a moldagem da coroa remanescente preparada,
envolvendo os fios ortodiinticos em posição.
0 material pesado é levado em sua posição previamente estabelecida pela moldeira

individual completando o molde ( Shilinburg dispensa o uso da moldeira individual ). Esperar a

Universitária
UFSC
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polimerização do molde e remover o conjunto com uma moldeira Vernes carregada de alginato

da boca. Confecciona-se o modelo de trabalho vazado com gesso pedra especial na regido dos
dentes.
A técnica de dupla impressão, consiste na seleção dos elementos de suporte, que
podem ser espinhos de laranjeira, fio ortodiintico, ou pino plástico. Este suporte intra canal
evitará possíveis distorções que possam ocorrer no molde, tanto no momento de sua remoção

como durante o vazamento do gesso.
De acordo com Mainieri, deve-se primeiro fazer uma impressão de todo o arco com a
silicona densa, usar uma moldeira com perfurações onde já tenha sido aplicado o adesivo e

introduzir o material na boca. Retirar a impressão e secar. Remover os bordos, os espaços
interdentais e a regido do dente preparado. Fazer entalhes para o escoamento da impressão e

aplicar o adesivo nos clipes preparados em um comprimento maior que os condutos , onde
fazemos retenções com godiva na extremidade oclusal. Fazer a mistura da silicona de
consistência fluida ou média e levar ao conduto com uma broca lentulo em baixa rotação.
Envolver os clipes com o mesmo material e levar aos condutos. Fazer a aplicação do material
fluido nas Areas circundantes ao canal com uma seringa de impressão carregada, e com uma
camada fina de material sobre toda a impressão anteriormente feita, introduzir o molde
novamente na boca, com os dentes na regido secos. Remover a impressão que deve reproduzir
todos os detalhes com o máximo de precisão. 0 vazamento deve ser executado 30 min. a partir
do inicio da mistura.
0 material recomendado para a execução desta técnica é a silicona de consistência

densa ( Provil P - Bayer -, ou Permagum "high" - Espe ), e de consistência fluida ( Provil L)
ou média viscosidade ( Permagum Medium ). Como se tratam de materiais extremamente
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estáveis dimensionalmente, pode-se armazenar o molde por muitos dias sem que haja alteração
dimensional significativa.
Miranda "9 recomenda a execução da técnica com os suportes intracanal em posição,
quando será realizada inicialmente uma moldagem com material pesado. Com a ajuda de uma
broca lentulo cortada ao meio, em baixa rotação, para reduzir a flexibilidade de sua ponta
ativa é que o material de moldagem será levado ao interior dos canais. A broca lentulo que
melhor se presta para este procedimento é a de n.° 5 ou 6. A seguir é preparada uma certa
quantidade de material leve para concluir a moldagem. A maior parte deste material será
colocado sobre o molde preliminar com o material pesado e os suportes intracanais. A parte
menor é introduzida com a broca lentulo no interior dos canais preparados, preenchendo-os
por completo. Imediatamente será reassentado o molde preliminar preenchido com um material
leve, sobre os preparos. 0 reassentamento deste molde junto com os suportes só é possível se
os canais forem paralelos e bem visíveis. Se o caso não for favorável, recomenda-se a
introdução dos suportes intra canal no dente a ser moldado antes da segunda impressão com o
material pesado.
Vazar o molde com gesso pedra extra duro.
Uma vez obtido o modelo, Miranda recomenda a reprodução da parte radicular do
preparo com resina acrílica e a obtenção da parte coronária com cera, sendo que o padrão
pode ser provado na boca se o profissional julgar necessário, antes da fundição
Por outro lado, a técnica de dupla mistura, consiste na mistura de duas pastas de
consistências diferentes (densa média - Provil H ou densa - Permagum High e média Provil ou
Permagum Medium), onde a silicona média é colocada na seringa e na lentulo e introduzida no
canal do dente preparado. Manter o bico da seringa submerso no material de moldagem, para
se evitar falhas durante a aplicação. Introduzir os clipes já com adesivo nos condutos. A
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silicona densa média ou densa é colocada na moldeira e levada sobre os preparos cobertos com
silicone médio. A impressão pronta deve reproduzir todos os detalhes com o máximo de
precisão.

Nos casos de canais divergentes o núcleo sera realizado de duas formas distintas: com
encaixes de semi-precisão ou em forma de bloco único transpassado por um pino. Os
chamados núcleos bipartidos, com encaixes de precisão são confeccionados em duas secções,
cuja adaptação sera feita através dos encaixes.
Em forma de bloco único transpassado por um pino, ele apresenta uma abertura que
pode estar dirigida a qualquer um dos canais preparados, dependendo da situação própria de
cada caso. A decisão do tipo de núcleo a ser executado sera decidida em laboratório, sendo

que as esculturas das secções são confeccionadas individualmente e fundidas.
0 molde nestes casos poderá ser realizado com um elastômero, variando entre os
suportes : espinhos de laranjeira, mercaptanas com clipes metálicos, ou pelas técnicas de
acrílico auto polimerimerizavel.
No entanto, Miranda recomenda a utilização de elastômeros e como suporte intra
canal os espinhos de laranjeira, uma vez que este material apresenta memória elástica, voltando
a sua posição inicial, desde que não ultrapasse o limite de sua deformação. Leva-se os suportes
auxiliares ao procedimento de moldagem aos condutos, e executa-se o molde preliminar com o
material pesado. Devido a dificuldade de reinserção do molde sobre os preparos, pela posição
que ocupam os suportes intracanais, realiza-se a remoção dos mesmos, identificando-os para
seu futuro reposicionamento, para que quando for introduzido o material da segunda etapa da
moldagem no interior dos canais, seja possível realizar o reassentamento dos suportes. Remova
os suportes do molde e amplie ligeiramente o espaço ocupado por eles. Com o auxilio de uma
broca lentulo leve o material de moldagem leve ao interior dos canais; os elementos de suporte
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que foram utilizados durante o procedimento de primeira moldagem, serão colocados em suas

devidas posições. Enquanto realizamos este procedimento, uma Auxiliar de Consultório
Dentário estará colocando o restante do material de moldagem no molde pesado obtido

anteriormente. Imediatamente deve-se reposicionar este molde sobre os preparos, para se obter
o molde final.

Vazar o molde com gesso extra duro.
Recentemente, em 1991, Trebilcock e Evans descreveram uma técnica indireta para a
fabricação de núcleos múltiplos, onde os pinos plásticos que servirão de suporte para o

material de moldagem intracanal são adaptados passivamente nas raizes individuais . Um fio
retrator é posicionado, para um melhor acesso is margens durante os procedimentos
subsequentes de enceramento. Aplicar o adesivo de polivinilsilixano, misturar uma pequena

quantidade de material leve e cobrir os sprues para um ou dois dentes. Usando um
instrumental, distribua uma quantidade de material no espaço do canal radicular de alguns
dentes. Gentilmente assente os pinos aos seus canais correspondentes, verifique que a câmara
pulpar e o sulco antirotacional tenham sido preenchidos. Permita que o material tome presa.

Remova as impressões e inspecione-as. Repita o procedimento de moldagem individualmente,
se for necessário. Depois de fazer impressões acuradas dos canais reposicione-os nos preparos
para verificar a adaptação e a orientação. Remova o excesso do pino plástico, cortando-o 3 a 4
mm acima do remanescente dental com uma espátula de cera n.° 7 aquecida, e coloque o

adesivo do polivinilsiloxano de baixa viscosidade ao redor dos dentes dentro das câmaras
pulpares, envolvendo os remanescentes dos pinos plásticos. Use o material de impressão com a

viscosidade apropriada, para capturar os pinos plásticos e as impressões dos canais. As
impressões irão se grudar uma a outra após a presa completa do material. Remova a moldeira e

inspecione-a em relação a acuidade e a reprodução dos detalhes. Recorte o excesso de material
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de impressão das regiões vestibulares da moldeira, para que o modelo principal fique com
areas extensas. Encaixe a impressão, e então, vaze com gesso pedra extra duro. Permita a
presa do gesso e separe o modelo do molde. Inspecione e recorte o modelo cuidadosamente
assegurando-se que existe espaço para os troquéis. Seccione os troquéis.

Krammer, em 1996, descreveu a técnica indireta de obtenção do pino fundido,
utilizando um modelo elástico para fabricar o padrão e outro modelo de gesso que serve para
fazer os ajustes previamente a instalação das fundições. Inicialmente toma-se uma impressão

elastomérica do arco, para incluir os canais preparados para o pino. A partir do molde fabricase um modelo flexível com hidrocolóide reversível ou irreversível. Antes do material completar
a geleificação, incorpore elementos retentivos ( clipes de papel ) na base do modelo. Uma vez

que o material tenha tomado presa, despeje uma pequena plataforma de gesso. Utiliza-se um
suporte intracanal feito de um filamento de nylon asperizado ( ou padrões de pinos comerciais
para fundição ). A seguir, prepara-se uma pequena quantidade de resina acrílica com mais

monômero do que o recomendado pelo fabricante. Colocar o monômero nas paredes do canal
e preenche-lo com a resina. Vibrar o molde para eliminar as bolhas de ar e colocar o fio de
nylon nos canais. Com um movimento de sobe e desce, remova qualquer bolha de ar
remanescente. Se for necessário, acrescente mais resina acrílica e permita que a resina

endureça. Acrescente resina acrílica até aproximadamente 6 mm do filamento que sai do canal,
para fazer um cabo que irá facilitar a manipulação do padrão. Remova a peça do molde e
avalie a complementação do padrão. Oriente o aspecto bucal de cada padrão, para facilitar a

manipulação. A seguir, fazer um segundo vazamento da impressão em gesso, e aplicar um
agente de cobertura sobre o modelo de gesso, especialmente dentro do canal, onde pequenos
cones de papel irão impedir o empoçamento do material. Um material indicador deve recobrir
a terminação radicular do padrão. Introduza o padrão do canal gentilmente e ajuste as areas de
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contato. Repita o procedimento até a peça assentar completamente sem pressão. A alta
proporção de monômero usada neste procedimento, ira resultar em uma grande contração de

polimerização da resina acrilica e produzir uma fundição levemente menor, que permitirá
escape do excesso de cimento, quando assentada. Dar acabamento nos padrões.
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2.3 TÉCNICA DIRETA - INDIRETA
A técnica direta -indireta, consiste no aproveitamento de ambas as correntes de
moldagem, procurando cada vez mais obter sucesso na execução de núcleos metálicos
fundidos, tentando aproveitar as vantagens de cada uma das técnicas. Em algumas situações
clinicas, o profissional que normalmente opta pela utilização da técnica direta de obtenção de
núcleos metálicos fundidos, observa que a reabilitação da parte coronária de seu preparo será

dificultada pelo número de dentes envolvidos. 0 preparo adequado da parte coronária dos
núcleos metálicos fundidos de elementos múltiplos, é muito facilitado se for executado em
laboratório, melhorando a qualidade da reabilitação e diminuindo o tempo clinico gasto neste

trabalho. No entanto, por limitações técnicas ou preferência pessoal, o profissional pode obter
a parte radicular do núcleo metálico fundido pela técnica direta. Neste caso, a parte radicular é
moldada diretamente sobre o dente utilizando-se acrilico Duralay e um pino de plástico. 0 pino
plástico é provado no interior do canal, até alcançar toda a profundidade do preparo, sendo

que devem sobrar aproximadamente 2 a 3 mm de pino na sua porção mais coronária.
Lubrifica-se o canal internamente e coloca-se uma pequena quantidade de resina fluida do tipo
Duralay dentro do canal, com o auxilio de uma espátula. 0 pino é molhado com monômero e

levado ao canal até alcançar a profundidade pré-determinada.
Uma vez moldado o canal, fazer uma pequena retenção no plástico e aplicar um
adesivo compatível com o material de moldagem que sell utilizado. Moldar toda a arcada com
um material de impressão, em moldeiras de estoque ou individuais, em acrílico. Ao retirar o
molde, a parte radicular fica aderida ao material de impressão e temos uma única peça.
Lubrificamos a parte radicular, para que, ao vazarmos o gesso e obtermos o modelo de
trabalho, possamos aproveitar a parte radicular em acrílico na confecção indireta de todo o

21

núcleo. No laboratório é então executada a parte coronária remanescente do padrão do núcleo

metálico fundido.

Em sua recente publicação, Rosenstiel 1° , recomenda a utilização de uma resina
termoplástica na obtenção do padrão para a confecção de um núcleo metálico fundido. Sua

técnica consiste na adaptação de um padrão de plástico no preparo, até que fique a 1,5 a 2 mm
da linha oclusal. Lubrificar o canal e os tecidos periodontais de suporte. Aquecer a resina
termoplástica acima da chama, até que o material fique transparente e aplicar uma pequena

quantidade de resina termoplastificada sobre o pino plástico, para cobrir 2/3 do comprimento
do padrão de núcleo. Inserir o bastão dentro do preparo radicular. Após 5 a 10 minutos,
remover e inspecionar o padrão. A seguir, fazer o reassentamento no canal e a remoção do
padrão do núcleo com a impressão. Proceder ao vazamento convencional. Colocar o pino em

água quente para remover o padrão, sendo que então poderá ser feito o enceramento da parte
coronária.
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de qualquer uma das técnicas que permite a obtenção de núcleos metálicos
fundidos é interessante; desta maneira a seleção de uma técnica especifica, parece ser mais uma
preferência do profissional, do que a vantagem de uma técnica sobre a outra
Parece haver uma vantagem na utilização de resina acrílica, em detrimento da utilização
da cera para a execução do padrão " , uma vez que a resina acrílica apresenta algumas
vantagens, como: maior estabilidade dimensional e maior reprodutibilidade de detalhes,
levando 'a superioridade na adaptação.
A técnica direta encontra sua maior indicação na confecção de padrões para dentes em
pequeno número uni ou multiradiculares, onde o profissional tenha preferência pela moldagem

realizada diretamente na boca do paciente.
A técnica indireta aumenta o leque de possíveis soluções em casos de reabilitações
extensas, onde é necessária a colocação de núcleos múltiplos, que devem ser paralelos entre si,
ou no caso de dentes com canais divergentes. Existe ainda a possibilidade de utilização de
materiais de moldagem de última geração, com excelente estabilidade dimensional e alto grau
de reprodutibilidade, o que aumenta as chances de sucesso do tratamento.
Nos casos em que o profissional prefere fazer seus moldes diretamente na boca do
paciente, mas opta pela confecção da parte coronária do padrão em laboratório, ele pode
lançar mão da técnica direta-indireta, que é uma alternativa inteligente para casos como este
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