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INTROD ~JGAO 
A resina acfi<:a do iipo polametaedako 

de metila tem sido amplamente empregada 
na Odontologia desde a década tBe 30, sen- 
do composta, hasicamcrnie, de  um pó 
(polínnero de polimetaeri8ato de mekila) e de 
um líquido (mon6rnero de metacrilato de 
nieda) que, proporcionados e misti~nados, 
resultam numa ntiassa plástica de fácil mani- 
pulação'" Ela é muiicdidmente empregada 
na c«rife(:ção de aparelhos protétiios conio 
dentaduras, próteses parciais removiveis, 
próieses bucomaxilofaciais, e também na 
construção de aparelhos ortod6ntia:os e orto- 
pédicos, féridas oclusais, dentes provisbrios 
e reparos em todos esses artefatos. 

As vantagens do uso desse material são 
bastante consideráveis, desde o baixo custo 
?i manipulação rápida e fácil, requerendo 
equipamento simples e pouco dispendioso. 
Idealmente, a resina acriliea deveria ser in- 
solúvel aos fluidos bucais ou a quaisquer 
substâncias presentes na boca, não devendo 
também sorver tais fluidos e substâncias, sen- 
do, portanto, impermeável, de modo a não 
tornar-se anti-higienica ou desagradável. A 
resina acrílica utilizada na confecção de 
próteses não deveria produzir reações nos 

~ecidos  que entram em conteto coin os 
artefatos c:onfeccionadas cwni esse urrateirnal, 
sendo Brnpres(:indiveB qiie não haja nenlnurnm 
suyerfic:ie rugosa nos rnesrnos'. 

Para facilitar a bigicnkzação e rniiraixnizas 
a tlificaaldéade de adaptação do paciente no 
uso aie prciteses, as peças devem ser coanfec.- 
cionadas coni bastante rigor? devesado rece- 
ber um acabamento c: polimento antes da 
inserção na cavidade biacal, evitando ta 

aeúmiilo de restos alimentares e microrg:i- 
nisnaos, através da cbimiria<;ão da ragosidaaie 
si~penficial. Sabe-se que csia sugosidade pro- 
voca urn aumento na &ma (de contato, e pro- 
nairave a retenção rnecânica de produtos como, 
por exemplo, a placa bacteriana",'",'? 0 Oca-. 
barnenito e polimento das superfícies exter-. 
nas das peças confeccionadas com resina 
acrílica normdmente são procedimentos rc- 
,&zados por t6cnicos IiabiPiiadoç para esse 
fim, nos Laboratórios especializados eni 
próteses dentárias, consistindo no uso de 
brocas e pedras montaelas de óxido de du- 
mínio para remoção dos excessos mais pisos- 
seiros, além do uso de h a s  de granulações 
variadas, seguido pelo polimento mecânico, 
empregando-se pontas, cones de Feltro e es- 
covas, impregnados com pastas abrasivas de 

pedia.-pomeç e Branco de Espanbsa, otbten- 
do-se brilho e I tszrsn satiskitbrios cjae~nce8n 
siiperficie"'". Ilma rdieriniativa para execisa;Zo 
do polinaelnti~ n~ecânic:o das garóieses i c ~ i  pro- 
posta por 66ti~ssc:. ~10  RIO de L960, dcnaorrti- 
rnada reatamento cgwirnà<:tù ssi(~eaYliciaia tias re- 
sinas :tc:r.ihc:ts e coniiie<:ida 0'0mo ~ ~ ~ ~ i r n ~ ~ r ~ t o  
quknPic:o", h iécnriea coaasiste em Ianergi~ a. 
peça dc resina cicsiiiça ena i-er~a~iirnero dc 
metacrilato de nnefida aquecido, permitindo 
cque sejam alcan@ados, segundo aoior, dois 
aspectos fundamentais: o de ata%-~wmento in-- 
terno da prkarese, tornando-a menos lesiva aos 
tecidos de sv.poh-ta, a86rrt nBo polimerito e~cter- 
no aia superKcie, com grande r~conc>mia dc 
tempo. No entanto, a opção pejo nn6todo tle 
polimento cjuirnico deve depcntder, entre uu- 
tsos fatores, da influência que ele possa exer- 
oer sobre as propriedades da resina acrilica. 

A prtsp~edade de sorpçno d98giaa ucpre-. 
senta a captaqão de Agiia pas;t o interior do 
material, assim como aquela res'ida na 7upei.- 
ficie, qcis  a aunoswa ter sido seca"". E uma 
g~rop"edade fislca de grande importância, 
urna vez que essc feraorneno pode sem- aeonr- 
panhado de mudança voluméa~ca e altera- 
ção das <:aracterlsticas int-insecas do materi- 
d, pela conseqiiente pBastarCica@o das cadei.. 
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as polirn&ricas rla resirua acrilica". h Agua 
absorviaia pela) rnuteioal iraterfere nas propri- 
edades de dterexa, deflexão tiansversa, Biirni-. 
ie de hdiga c ostabdiaiade dirnensional. 

A soiub&cil;ade da resina acdica poa;Ye 
ser. decorrente da solubihzaqao cie algumas 
sisbstânci;:~ ccsni~aonc:nt.us da anis! ura, como 
por exemplo, o n~on6mero de nletacailato de 
meida,, que pode causar reaq6es al6rgiea.s 
imnipc~rtanles em iisu &rios de atefatos confee- 
eieeaados i;orn esse rnate~.Berl"~. A detecção de 
metacritatia de nzetlla antes e "16s a técnica 
do polimento quimico foi verificada enr era- 
sakos q t g e  empregaram a iéciaica de  
cromaiog.rafia Eqiiieia, e os valores tomacios 
corno semelhantes àqueles enconirados na 
iâberag..:~~ de  anon6meuo residraal'. O 
iaaetaaerdato de me& presente na cavidade 
bucal pode sofrer reaçkis qui~nicras, trans- 
forma.ndo-se em seobsiâneias thxncas". A 
intc~rnatiorial! 0rga.nizuhon k"or Standafikatic~n 
(ISO), arravCs da espea;ificaqão n-1567, de- 
termina que a sorg~ção d'água verificada atra.. 
v6s aumento na massa do polimero não 
podes5 albapassar 32j~drnm%p6s a inic:rsão 
em Agua duranie '7 dias a 37 2 liO$~, r~isaando 
si~lbanetida ao e~iscàio de srriipa;ão descirito pela 
mesma norma. .&A a. solubii:ldade, verifi<:acla 
através da perda de massa do poBBmer.t~ não 
{ieve ser 11qaior (10 que 1 ,$pglmrrr', quando 
sid~rnaetida ao ensaio de solrtubilidadt: oiesm-i- 
so na referida noinra"'. 

A pa-opriedade de: nnicrodareza de um 
~nae;erial & caraeiertz;ia?la pela resistCj-ncia a 
urna penetras;" ppern1anit:arae e pode psedi- 
zer o denempenlio dcsic: materiai qrxanho a 
outras propriedaties, entre das, a resistên- 
cia ao dzsgastc e m  rdaçiio a outrts material 
OU ( I S I C L I I U B ~ ~  dcntArial. 

A a~raxliaqão afa aorpqao, rsolubdidadei e 
du~e:xa çlaperficizl desse material ssão de fu~a.. 
daanentd importância para o seis born de-. 
sernpenho cEiniá:o, ama vez que: a resina em- 
pregada n a  con?ecção de próteses e ooakos 
elemenios, deverá per~niiir que a reabilita- 
qãu oral seja possível, rcnha urna durabili- 
dade aceitAvel t: iraga uxn maior conforto ao 
p~acieaatc. 

Sondo asriiii, a proposta. deste trallalho 
foi av;PWiar a ir~11uêncYa do polirfieaito qanimico 
na sorpqão, sol(iibi1itlade e aiicrodurc>za de 
rama sesi.ri:l a~r48ica de tc:rmcip~olirian<:rizaçã.o. 

O rnatc:ri;d utilizado para a coãaf<x:çiio dos 
coirasos <%e a>rova foi a resina arrikica ele 
ier~nopoliirrieriza~8o da an;urc;a C1Assicc1 (Arti- 
gos BbdontoS(P@~:~~s C1ássico Ltda., São Pau- 
lo, SP). 'Traj~a-se de i~na maicrial de amplo 
siso na prAt,?ica odontoló@c;a A, mctodologia 
cons;is%iu avaiiar a sopção, a soiull~&<la- 
d e  e a microdin-rcza superficial da resina 
acrilica de termnpo%imerizag:~a, tendo corno 
v:uK&vcl ;a tkcnica de polimento. 

Os corpoç de prova para os ensaios 

ale so~pção e solubdidrde foram elaborados 
de arcsp.de com a especificaqão nQ1567 da 
ISO. Foram confeccronados 20 corpos dc 
prova utdiaantlo urna rnakns de ayo inoxid8- 
vci, que apresenta entre o muflo c o contra- 
B ^ P I U E B ~  um espaço na forma de um disco, com 
dimens6es de 50- limm tXe diâmetro e 
0,5&0,05nim de espessura. 

A proporção dc ph e liquido da resina 
aercUica roi empnegada segundo as indicações 
do faca)>ricante. h mnstura foi ~olocat8a na 
nnu'8pia na fase de massa, no espaço destina- 
do à ca>n$cção do disco, coberto com uma 
folha de estanho, que foi empregada como 
agente isolante entre a superficie de gesso e 
a resnria acdaca. a segiak o con$unito de anufio 
e contra-nnauflo foi reorganiz,ado, prensado e 
mantido em posição para  posterior 
pulimerização, que eonsish em imergir o 
nntaflo na Agua da panela terrnosaAtica, a tem- 
peralesra ambiente, e elevar a temperatura 
ar6 74"C, permanee:endo durante 90min. A 
seguir, a temperatura foi elevada a 100°C e 
mantida durante  60rnin. ApOs a 
poilimenza~áo, aguardou-se o resfriamento cio 
muflo, iicidmente na água no interior da 
pa-elc termostaltica, durante 3Omin e, o res- 
tante do sesfiiamento, foi feito sobre a ban- 
cada ,  de  acordo com a técnica de  
poinmf>rkação que emprega o ciclo curtoL. 
Cada conpo de prova foi removido da matriz 
e sul~meiido à ehminayãc~ de excessos gros- 
seiros com o aiixilno de pedras montadas de 
h7isdo dc durniaaic~, para desgaste de acrilico, 
empregando uni rnotcpr elPtrico d e  
li 5001Br.p.m (Pronaaca,o Ind. Eletro Mecânmea 
i,sda. Ind. Bras.). 0 s  20 corpos de prova 
obtido* B-rn forma de daçco, com aproxima- 
darnenitc 5Omm de diunnetro e 0.Smm de 
espessura, foram identiâicados atravbs de 
ranhuras na borda e divididos aleatoriamen- 
te em dons gnpos, sendo o pramearro compoç- 
to por 1 0  amostras quc receberam o poli- 
mento qiaámico, c o segundo grupo, por 1 0  
amostras que rccrberann o polimento mec2- 
nico. 
P trd a reahzaqão da hbcnac a de polimen- 

to ~aâccânaco, loa uidizado um diwo de felaro 
asoplado em uma polntxiz (n08402 AB, 161 
CP 24.6- p.m , Buhele~,  Evanston Illltnoas, 
EUA), tiurarite 308, cm cada lace de cada 
urna tias 8 annostras, innclalnn~ernie com n 
pasra pedra-pomes e &gana, seguntio p e b  
pasta BZBA Branco de ilkpanha e 6 g a ,  pon mas  
305, e a sr-gunr, 1-lvados em igua corrente 
por 1 Cmrn 

Para ;i ccaI~~aqão da tbcnnca do pohrneri- 
to quim~co Oon empregada a poliadora qaiimaca 
19Q 9000 ( s h e  4868-2, Tcrmotron do Bra- 
sil Rtda., Pxraencaba, SP), e o fluido para 
pobnrnento qaxinaneo Sernnoteon 500auti 
(Teuirno~on do Brasd 1 , td;~.~ Piracncaba, SP), 
que, segundo u fabricante consiste de 
metllrnctacriKato c hidroquinona. linicidmen- 
se, fór;im colocados 3 0 0 d  de báqeiido no rcb- 

cipiente do equipamento. No momento em 
que o diodo emissor de luz (I,ED) da polidora 
dedigava, mndicando que o liquido havia atin- 
gido a temperatura ideal, cada um dos 1 0  
corpos de prova foram nele iridividualmente 
imc~rsos e apitados durante 10s. com auxílio - 
de unna pinça. Hiemovidos do recipiente que 
continha o fluido para po!imento quíniico, as 
amostras foram apoiadas numa laje de vidro 
para secagem. Os corpos de prova foram la- 
vados, durante 1 Omin, em água corrente para 
a eliminação do excesso de mon0mero. 

bB ensaio de sorução da resina acrílica 
1 

carackerizou-se por avaliar o ganho em mas- 
sa dos corpos de prova, apOs sua imersão em 
Agua, por um tempo determiriado, realizado 
de acordo com a especifieação nQP567 da 
Iço . 

Para obteaiqao da massa constante de 
cada amostra. denominada M1. os discos 
confeccionados com resina acrilica foram 
colocados em um dissecador contendo sílica 
ge8 azul desidratada (Labsynth Prod. Para 
LaboratOrios Ltda., Diadema, SP), c perma- 
neceram numa estufa a 37'C. durante 24h. 
A seguir, o conjunto foi seniovido da estufa e 
mantido à iemueratura ambiente. I h  antes 
da mensuração. A obtenção da massa dos 
corpos de prova foi realizada na bdanya Owa 
B.abor 707.04, com resolução de 0,0001g. 
Esse ciclo foi repetido até que a perda de 
massa de cada disco não fosse maior que 
0,0002g em qualquer penodo de 24h, o qiie 
con~espondeu, neste trabalho, a 4 dias su- 
cessivos dc pesagens, obtendo-se a massa 
constante- (M1) para cada corpo de prova. 
Nesse momento, foi calculado o volume (V) 
de cada corpo de prova, a partir do raio e da 
espessiara de cada cova (Ir prova. Para a 
obteri6;ão do raio, ueihlzoil-se a média de três 
mensurações do daâmetro dividido por dois, 
obtida com um paquímetro nierálico, com 
resc~lucão de 0.001 mni. A csaesçilra foi ob- 
tida através da média de cinco mensuraqõcs 
em cada corpo de prova, no centro e em qua- 
tio pontos eqbidistantes desse, ao longo da 
circunferência. Essas medidas foram redi- 
zadris com una micr0melro Tesamaster 
(TESA, LS~awr), com nesoliiqão de 0,001nim. 

Os discos, então, foram imcrsos em 
BOOml de Agua destilada e rnanitidos a 37'6, 
durantc 7 dias consecutivos. Ay6s este perí- 
odo, as arnostras foram nemovidas da água 
com auxilio de pinças e secas em uma toalha 
de papel absotvenie ate que não apresentas- 
sem iimldade vnsivel, agitadas no ar durante 
B5s e pesadas Pmin ap6s a remoção da &gua 
para oh~engão de uma segunda medida de 
massa, denominatia M2. 

0 vdor da sorpção foi calculado atravbs 
da equaqão: 



0 ensaio de solubilidade da resina acn7ica 
consistiu ern analisar a pcrda de massa dos 
corpos de prova após o período de imersâo 
em ieua e recondicionamenro a um valor de 

u 

massa constante, realizado de acordo com a 
especificação riu11567 da BSO. Este ensaio foi 
executado como seqiiêricia do ensaio de 
sorpção previamente descrito, de tal brma 
que, após a obtenção <da massa final (M2) do 
ensaio ariterior, os discos fora~vi 
rc~coaidicioiiados i nnassa constante no 
dissecador contendo saca  gel azul desidra- 
tada. As mensiirações durante a desidrata- 
ção foram realizadas conforme descrito em 
4.3, tluranie 4 dias consecutivos, obtendo- 
se então a rnassa recondicionada. corn valor 
constante de massa, cliaiaiada M3. 

O valor da solrabihidacJie foi cdcialado con- 

Pura o ensaio de microdureza, foram con- 
feccionados 10 corpos de prova da resina 
acrílica eni a;studo, medindo 40mm de corn- 
primento, Smrn de espessura c 10mm tle lar- 
girra. 

A proporção da resina acdica, bem como 
sua maniipiilação, in<:lusão e polimeiização 
forani idênticos aos realizados na corifecqão 
dos corpos de prova pasa avaliação da solliabi- 
litlade e sorpção. 

Ap6s o resfiiamento, as aruiostras da resi- 
na a<:ríli<:a foram removidas do mutlo e siib- 
rnetitlas à eliminação de excessos atraviv@s do 
uso de ucdras montadas de óxido de alumí- 
nio, para desgaste de aci-ílico, ennpregando o 
motor elétrico. Os cornos de mova foram sac- 
cionados transversalmente em relação a sua 
niaior medida com a u~ilização de um disco 
dianiantado Bi-Flex n" 2'7-1000 (Renkrt, 
G~nnnny), obtendo-se de cada um deles dois 
fragmentos medindo 20mm de comprimento, 
5mm de espessura e 10mm de largura, serido 
que urn dos Gagmentos fOi destinado ao g n -  
po 1 (polimento me,câriico) e o outro, ao grupo 
2 (polimerito químico). Os corpos de prova em 
forma de placas retangulares, medindo 
20mmX10mmX5mm iorarn colados, com o 
adesivo instantâneo Silper Wonder (L,octite 
Brasil I d a . ,  SP), sobre cilindros de resina 
acrílica auimicameiite akvacla. rnectindo 30mm 
de altura e 25mm de diâmetro, previamente 
confeccionados na prensa (Rtiheler, Evanston 
lilinois, EIJA) a fim de facilitar a manipula- 
ção, polimento e rnensuração da dureza dos 
cornos de mova. 

Na tkcnica do polimento químico, cada 
cilinclro foi imerso no líuuido aauecido. du- 
rante 10s, sob agitação, com auxílio de uma 
ninca. até a metade de sua altura, com a face 
. a  

da placa de resina acrílica voltada para o inte- 
rior do líquido. Após o resfriamento, os cor- 
pos de prova foram lavados ein água corren- 

te, durante 10mYn e levados ao rnic~oseóraio, escala na ocaslax cda~ mncroscónio, bem como 
Bh depois, para xniensu~a$Bo da rnicrodrereza. 

Para a realrzaqão cio ensaio de niicrotl~lwza 
Krioop fon empregado o NBJ Nesearêh 
Macroscopc (VEB C:arl Zenss JRN A- Gemnny). 
A carga aplicada foa de 20g, duraraie 1iãq.O~ 
valores de mncrodureza foram obiltioç asravés 
de âxes mcdndas de dzarezse reabadaç na sei- 
pedieie do centro de d a  um dos conpos da 
prova, distantes ]iOOmm urna da outra. 0 nía- 
mcno de dureza Kt~oop foi obtido atrav& dei 
urredida da diagonal mano1 de uma penetra- 
rão losawigulras, deixada pelo penetrados de 
diamante, da forsuato p~anriadal. 0 vdor ila 
dlagonal, rnctlido em ruam, a pa-urkia de tama 

a carga aplicada e tima coa-ssiaaire, foram ajdi.. 
cadoç em ama iKarn~~l.a, perniitkndo calicuiar 
a (du~iiza Knoop. 

0 s  reçzil~:adcas obtido:; aro ensaio d e  
naicrs~ffo<lurena forxm suhnaetidos zo Teste t de 
Student, ao aníveQ sfe I %) de c:igrai$ne&iat:i~. 

co, eoniparados ctsm os v;~iur.t:h rnõxirraoç p:r- 
mitidos pela especficação n" l C 8 6  da LSO. 

(1 QtJA DRO 2 npre.senta 0,s. ~ialo~-c:s de sorpgão d7bLgtra e solubilidc~de, em, ~nicrogaumas por 
milima~ro c6,bit.o (/gl~n,m.7) dos corpos delama submetidras ii i6crzica dopa~liinenio qni,irn,ic.o, com- 
pamdos com OS valores I T L ~ X C Y I L O S  perm,itidospela espec$icag.bko n"l547 da ,fSO. 

na** = não anrovado 

QBJADRO 2- Vdores de sopção e soBi~bElidadc, em pg/rnms, dos corpos da prova 
submetidos A técnica do polimento químico. 

8 QUADRO 1 niostra que os corpos de prova submetidos ao poPi~nenito xneeânico atende- 
ram As exigências da IS0 nQ1567 rio que dia respeito As propriedades de s o - ~ ~ ç á o  e so1ubdi- 
dade. Os corpos de prova submetidos à técnica tlo polimento c~uimico atenderam apenas As 
exigências da HSO nQ567 quanto à sovção, sendo que,  quanto à solubilidade, todos ulitra- 
passaram o valor rnkiirno permitido pela referida norma. 



O Gráfico 1 mostram 
que houve unia redução 
estatisticamente signifi- 
cativa da microdureza 
da superfície dos cor- 
pos de prova submeti- 
dos à técnica do poli- 
mento químico quando 
comparados com aque- 
les submetidos à técni- 
r a  do polimento rnecâ- 
nieo. 

DISCUSS~CI 
A rsa>acaibicaa;ão n"1567 da ISO requer 

que cnn cada quatro corpos de prova te- 
rnham sido aprovados no ensano de soxpkão <% 

sohi bdldade Neste trabalho focpa;im conkcciio 
nados I O corpos de prova para cada ensaio. 
Como a avaliag-50 d ~ v e  sei ind~vidual e to 
dos os c01po6 de prova devem enqraadrar-sc 
em pan ânaetrcts rrriinlimos, no sentido de atcn- 
denexrre As exagiint aax tia rrorrrna, não se fez 
ne<:ess&rio o cmfsàego da analise e:;tarís~ica, 
já quc osc:omein a ieprod~iiB$>iliidadc do feno.. 
1ne:laie íim ambos o:; ensaios. 

h pr:tprie&de edci sa,rpc,9o 6 de extrema 
Cns~pariBnria, visi40 que a úgua ab:iorvida pode 
inte:ragPr g i m  ai; cadeias do polimero e pro- 
rnu.vc:r arma r~lastificac%o dai cshwiaira. roxn.. 
penilil as 1igqií:ãpes exisicrrtc::, entre RS cadeia<".'. 
Estr plasii.illcaç:io traria comia cot.aseqii6sieia 
1;~pa1i: <iinuiinuiç%, na:; propriedades niceârai- 
r:;ts tio íui;iterio!, sokessdo um desgasta: cx- 
<>-C<. .,s(~3;ivo, fazendo cxon:~ que H p e ~ a  cor~kec:i.. 
on;%sb;i ti-~cs!je sua rli:raksilida..iik- G O ~ ~ ~ ~ P . O L K ~ % : S ~ -  
<JiI1. 

]>(o plr::sen~é> rsxRrnZEruo, os vaiores de 
:;ori,@.o obtriicps a partia. doi; ciowpos de [>P-cava 
($82 resi-9. .i.criiic:r stnitwrticlos ~ O D  poiirnento 
nieeânicxa E. qí~ímri<:o a~e~lde!ra~n As C X ~ ~ C I P G Y -  
:i.s da c+r;pei:iíi<:ac;;j<, no 1567 ria LSO, que pre- 
coniza I J S ~  ~ra?or ~n$ximo dc :32pglrn~n3. Em 
i~atiqão i10 ":larto tempo dc ~rnersão j BLOs) do 
;~re~hi,a~n cle rasiria acrilica Inta kiquido de poli-. 
nieato, u a~;iio do mon6mero pareec ser ape- 
rias ~~~er.iUciaB e, (:orno a so r~ção  esta rellaci- 
#]nada 6 pernetraçãa~ do Iiquido na intimidade 

das cadeias pohm6ricas de toda a massa de 
resma, os resultados parecem coerentes, uma 
vcz que o polimento quimico não Intesfenu 
significativan~ente na referida propriedade. 

Os valores de solubilidade dos cornos de 
prova ~~a~bnietidos i técnica do polirnanio 
mecânico apresentaram-se iaife-iores ao va- 
lor m,íxinto pcrmnti<%o pela especif~cação 
ro"-1564 da ISO, que é de I ,6pglmrn3. J A  os 
valores de solaiibdidade para os corpos da 
prova suhnactidos à tbcnlca do polimento 
e>laiímaco excederam o valor máximo ~ernraiti- 
do pel 3 rebcrnda norma. 

19 iollubil~dade da resraaa acrílica reme- 
senta a soI1~b3izqão de alguns componentes 
da, mistura,, como o peróxido de beaizoila, a 
hldroqraino,na, os pignnentos e o anonn6mero 
resi<isaai7. E provhvei que a alta soluk>iBncBadt> 
vc:~?%icada nos corpos de prova si~bvne~idos 
ao pealirnren~o quimico tenha sido em função 
da presenqa de uma maior quantidade de 
rnettacrda,tta de needa na selperficie, rnma vez 
que o láqukdo pura polirr~ento quámico é com - 

posto basicaxneaste dcssa su l~s~âne ia .  A 
so!ubilixa@io aiesse ~:<smpoiiente pode: ser to- 
znaaia Ç O ~ I I O  semelhaiite A liberacão de  
mon6nncris residaaal, com aIgum;1s consequ- 
ênciau ciesfavorAvcis :e sua aplicação. No ~ P P -  
saio realizado por MELLBB et al. (19998, os 
rorloos de ~ r o v a  confeccionados coin resina 
aa:r~%c:;i foram submetidos à iécrrica do poli- 
mento e~uirni?:o e anadisados enn relação a sua 
liheraciio de: moni6rnero ra:sBdiaal24"nn6s a 
cunrs. reb~~ltados ind i~aam que i~ot~ve uma 
maror qaianbdade de anon6mem xesidi~d 1B- 

k~erado, mostrando que existe a saída de 
rnetacrilato de metila, provavelmente advindo 
do liquido para polimento". 

A re&a<;ão tia técnica do polimento quí- 
nieo nas sesperficies internas dos aparelhos 
protéticos, que estão em contato com a 
mucosa, 6 crítica, visto yeae promove uma 
reduqão do relevo interno da prótese, potlen- 
do trazer um desajuste significativo da peça. 
As dentaduras confeccionadas com resina 
acralica são aparelhos muco-suportatios, que 
necessitam de urna adaptação adequada para 
que se possa obter conforto, estabilidade e 
eficiçncia mastigatória [>ara o pacierite. 0 
metacrilato de meda presente no Uqrlido para 
polimenato e remanesceuitc na superfieie [da 
prótese poderá acarretas algwm tipo de reação 
tecidual, corno alergias t: irritaqões ria 
mucosa. Einbora as reações dkrgicas pos- 
sam, apareaiterncnte, ser causadas pela lihe- 
ragao do 1alon6nner0, a predisposiqão por 
parte tio paciente 6 uin importante fator para 
que os níveis de mo~16mero residual libera- 
ajo causcrn esse tipo de reação7. O ma>nomiero 
prescmte na cavidatie bucal pode soher um 
processo de  oxidac;ão, transformando o 
metacrila~o de meda  em f~~rrnaldeído, ou 
sofrer iama hidrólise, transforrnarado o 
monomero eni Ac:ido meiacdico, subsiârici- 
as c:xtsemamente tóxicas ao organismo. A 
redução na Iiberaqão dessa siibstânciâ seria 
promovitia pela realização do polinnenito me- 
cânicc~ ou de algum tipo de cobertura super- 
ficial dos artefitos confeccionados com resi- 
na acrilica. servindo como rama k~arreira na 



passagem do monomero para a srapc:rficiel". 
A soiubfiidade é uma propri~:dade indesejti- 
vel i s  resinas aefilieas, assim como para quid- 
quer material odontelógico, pois prediz uma 
degadaçao da  estrutura e laosterior falha rno 
seu deseinpconkro clínico". 

Segundo ANIJSAVBCIE ( H  998) ' ,  a duac- 
aa tle um material g->otie predizer seu dcsean- 
penho clínico com relaçlo a outras proprle- 
dades, entre elas ser diretame:nte proporciw- 
n d  ao desgaste. Quando ocorre uni desgasie 
ria supe"l'cie da  resina, a raagosidade torna- 
sc terri problema signAficativ<s, aumenlando a 
Arí-:a de  contato e pro~novendo a setenqãcs 
rnecânica da placa Ssacieeian;i8,'? Por isso, é 
nec:essárics que haja urn procedimenlo ele 
poLnnt.nto, que promova superficies o mais 
l ias  oss si vens. cvitaa~do o acú~rnulo de  BsactG- 
rias e fungos sean que cssc procetBinlento IPP- 
terfira na resistêrrcia rzo dcsgastr tio material 
em quest". A higienização de aparelho:5 
proiékicos é de funalarneni-a1 ianpor?ância para 
e boiri tlesenneenbo etiinmii:~ dos mesinos,, im- 
pc:dintlo a Adesão de ni;ilcrorganis~n<~s 
patogêrrjcos <:orno a C:a:n,ndida c~lhtcnns, pãin- 
<:ipd Lilngo que coloniza os artefatos çeanfec- 
cionados caam resina ;ierilic:a que apresenlarn 
superfi<:ies rugosas inacessiveis 5 linipcxa"'. 

Os valores de microduira:za dos r:<srpos de 
prova sirbnaetidos ao poGrnen~a> yinis~rica apre- 
sentaram-se estatisti6:arnente inferiores, ao 
nível de 1% de signiâi~:iincia, qrrando com- 
parados aqueles obtidos nos c:orpoç ale provei 
submetidos ao polimerito mecânP<:o. Esses 
vdores estão tie acordo a:om E> e x p e r i ~ n e ~ ~ l o  
realizado por BRAUN et al.(B999), qeie en- 
contraram valores médios de  ~nii:roti~areza 
Kriooys dc: 11 7,3 520,, 1 4  na supscrfície aBe 
c:orpos de  prova confeccionados corn resina 
a<:ríli<:a ~ermoa,olini<:rizável silbrnetidos ao 
pooliuriento anecânico. Já qarando o pa~lirinento 
qu"aicc> for redlizado pelob autorcs, o valor 
de  cllareza ol~t~cio Boi d e  9,41100,23. Oc, re- 
suIta<i(os obtidos rno presente estudo concon- 
dam com aqueles encontrados pelos a u t o  
TPL> citados. visto que o valoi mi:<lio <ia drb- 
reza Ki~oa~p para os corpos de  prova s ~ b -  
metidos ao pol imen~a,  mecârxlco fcaà d e  
12,35&0,9B, enquanto quc 0 valor ni6dio 
d a  dureza para os co~.pos d e  prova submeti- 
tios ao polimem~to quinnico foi de 4,98&(3,13. 
A redução nos valores tla microdureza quan- 
do a técriica do polimento quíaiico é reali- 
dada pode estar relacionada a uma altera- 
ção na superfície da  resina, jti que esta tée- 
n ica  cons i s te  e m  innergir a p e ç a  e m  
nionôrnero aquecido. GOTBJSSO (1969)" 
afirmou que o polimento qubmico pode ser 
realizado sem prejuízo algum as proprieda- 
des d a  resina acrílica, o que não foi verifi- 
cado através dos resultados encontrados 
neste trabalho? Segundo b>CHWAJ,M el 
ul." , o polimento químico, realizado durante 
1 0 s  e 6 0 s  em corpos d e  prova confecciona- 
dos com dentes de  acrílico d e  diferentes 

aaiarcas e:onrerciuW, raaostron uma rndr~ção 
significa~iva da  microdureza Knotip, qaazm.. 
do comparados ao grupo con~rolle:, eonipcss- 
to por COIp608 de  prova que r t : c e ~ > ~ l i l i ~ ~  ~l ala 

po8irnointo ma:cânicrp. Com a disniniiiyao íacr 

durc:a:i dos derates artificiais, a prbjitiji' ::cn-- 
fcccionada. y~tsde r e d u z i r  a cs"i<;i+?uicda 
tm.astigatória, kaotiea~do ineertèrir ;pai rorma- 
çao do k>cplo aliaunenaar a: ctsrnseqiiearLc c6ige:s- 
{;do <Ices :pLimantos. Além rlesse hto,  u iesiet- 
~êiacia ao desgaste dessas p q a s  torna.-se n c  
renterneraic menor, pela dixnánrrição d a  drn. 
reza dos dentes arhificiais, p e p s  que 1narP.- 
tbm a Q B ~ Y I P ~ P I S ~ O  v~:rtIcal es~abt:Bcci~ba com a 
reabilitação oral atravi:s da B W S ~ ~ L ? @ ~ O  de 
próteses. O desgaste cios dentes yodc lai.o~. 
vtscar usnâ perda tia dirnensão vertical no 
paciemte, podendo acarretar Ics6es f6.rcgicras 
ele curnissurns, etaraeo a queikte angililat7 ési6rn 
ele alteraq6es nancseulara:~ e nrtiõuljarcs 
advindas d a  pcsda da dimevns80 vc:rrii:aI1'. 

Q picsentc estendo deuri.oriçtrou q i r t  hoùii- 
vc: ama reduqão csiaP~stií:amen?e sigrr iii'it:a~i- 
vai d a  wnicroduab-cz;i dos corpos de prova suka.. 
naetidoç à téc:rnica do polimenio q ~ í * i t i i i ( u .  

Além du cnsaia~ la.l?oriltoi.ial, Iirz-se r2eecs- 
sArio um estudo c$Yriic:, dessa situciqâe; paira 
sak~er se  exbsite arma  diferença clirtieamera~e 
sigraifir:aiiva em ieruuoç ale eiilcrociaareza tba 
superficie, quando as prbteaes 350 subarr~~ti- 
das ao polirnen~o cluimia:ta, Bsem conral qu;ris 
seriam as coi,seqiaên<:las quanto R aiuurabldi-. 
dade dias reaF>ilita~ões orais que emipregais- 
scrnn essa tecniica de polimento e os possl- 
veis efeitos aielet6rios C ~ C  podc:ria~m se: cau- 
sados noti pacientes. 

CONCJ~ U S ~ E S  
A  parti^ da aaritilise dos resultados obti- 

das~ nesse es~ardo, é posçiva-:i concjuir qiao,: 
1 ) Os valores de sorpção de  todos os <ror- 

pos d e  provo, çaaE>me~idos às  t6t:nalcas de po- 
Iiarae~ito mt:canico e químico, rri~antiveral-n- 
se abaixo do v~alos- irliirtimo ile 32pg11nm~~ 
estabelecido pela cçpeciSic:açâo n', W 56'7 ala 
ISO, naostrando que o pdirnernto quirriico é 
viávcP quanto A proprietiade de  strrpqiio; 

210s valores d e  solubilidaale d e  roaloa 
os corpos d c  prova, suRama:tidos ao poli- 
mento rv~ecâr~ices, mantiveram-se abaixo do 
valor rn&ximo d e  H ,Gpg/mm~esiah~:8ect  - 
<do pela eçpecifEcaqão pi-156'9 d a  lS0, en-  
quanto que os valores daque8eo corg~os d e  
prova submetidos ao polimento quimico, 
ultray~assararn o referido valor5 mostran- 
do que o polimento cluirnico aurunenta, nFém 
d o  permitido, a solulrilidade d o  material, 
iniviabiliaando a técnica; 

3)A execução da técnica do polimento 
qiiimico provocou uma redução <:staiisri- 
camente signiiicaiivsi ao nível d e  1°/0 na  
microdureza tios corpos d e  prova subme- 
tidos a esta técriica, quando comparada 
àquela obtida ap6s a execução d o  poli." 
mento mecânico. 

P ,  

a c t i ~ ~ a ~ : d  acyIEr: rrsita u s i d  i rss illá.~sEc~ (Art. 
Otlontolhgwios 6:l:ís:;ico Ltda., W.P.). 'T!qe 

jpropedm of soql~iiori ;md lhe sol uk?iIity vwsrç 
test<:<% ira ;:ceordana.r wii.E, int~,r.imtional 
0rgasrPz;ieiois fijr Siiintla. tiza;i:?ri (IS9) 
spee"icxbi6jor1 r1.7 56'2, rn-i;akiijy; 20 s:iwipler: ia1 

the formar o i  cilii.Y~s, divicied deat~;~iry ir1 tsvo 
" - 

gro tq~q  td~ri--c: ihe groiip seeetiic:d thi? 
alceha.aicd prllisii wit61 ahs.a::ive pssicç, aoiiB 
lhe s<x:ond, L&IE: C I ~ E I B I ~ ~ C D ~  pobrikn c!rii.ing i & ,  
iai i&ie c:liercuical paslisiãer PQ 986480 (sSria: 
4868-2, 'i'ernic~kron do  i-irasi1 i . id ía . ,  
P%rauii:aisa SP). T h e  :;:ialrp?c!i MIkr.(i 

maintaiErii:d in a J:sii:a:aitor w i ~ h  siiic:~ g'el, a1 
3'7 "B:, traiiiã :isc rvaomc~rt iBieji rrached si->ri.siari~ 
rn;iss (Ml), obtirirird in a vcalc vtr.irkt, ri::?::lrlaiipri 

o i  0,006SIg. Thc s:,iavrples warc arih,;neigea4 
En eiict&.t:<l wnies, at 3'7 "C, Jisf 7  da.;^:;^, adl-ieii 

it was alstauinc:d ;iew rrmçs valere (W?). 'Fh:: 
difi'c",rrncc bctwc5esi WYI almd M2 dividcd iq 
i.I~e voloorne o{ eaeb sample rcs~nltí:ii i11 à h - 4 ~ :  

searptrcan. The siikx;alslt>~: were clcsivc:ii~d agai:r 
ueriil nhe;y ~w.r:b corrstan~ nlo.5s ( b A 3 ) .  'Fi')iie 
diiriert:rte:~? i>t:iwceri M 1 :ind h43 diriiaietl 21v 

111~: ví111~me 6 ~ e '  each :iiglxrgilc veiulacd j í ~  i hii: 
scskuk~iliav oF ahe sarn;: ones. X;ior iidi: d*,nosisr,i 
n~icrohas.idv~ess rneusu rcr-nc:ni, s ~ f e i e  n!;kdc 20 
spec iane~~s  01: ac:ryClc. rt.siaj, oi' vvhcis 10 
sampler: i.e:n;eive:tl the ancch:_iiais:s~i poii?.!r ar,({ 
t t e  othcrs? tate alleiarical pt~%isR~. Thc: Knocjp 
ãjxd~:rohardl;~ess ii:si wuu ~~arrde witlr i3 NU 
iitcsi~rir-trh IVficro~;coepe (VEB 4:aa.i %c:isk, JEIVA 
Gerirnaeir~y). The rc?,riiks inrlirér~r:d ihni ihe 
iechuiiquc ofrhe chtivrrical psilinh is aci:<ptable 
whcn ::aauisidt>red nhe soi.ptior~ pjrojPej.ày, evc;n 
so unuid,Pe wit&t the soliibdiry piesperiy, in 
acctrrtlance wltki tlaa: syiecijccr,atlon as. J 56'1 tsl' 
lS0.  7'he cheraiical ~eulish a1so i..txiue!:tl 
nignifiearitly lhe s~iperfici;d icr~icra~~audxae~tsea 08' 
ahe aerylic resin,, v~tnhclr coitc:crlrsçino:es Bian 
interfere irr the clinicanl laerfb~-uinancv c a i  tire 
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