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REWMO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a porosidade das resinas acrílicas de termo-polimerização em função 

do tempo decorrido entre a inclusão e a polimerização. 
Os resultados mostraram que a armazenagem da mistura por um período de até duas semanas pode ser considerado seguro quanto aos riscos 

de porosidade na resina acrílica desde que sejam observadas todas as recomendações e mantidos todos os cuidados requeridos por uma 
técnica correta de manipulação das resinas acrilicas de termo-polimerização. 

SUMMAW 
"The aim of Ihis study was to evaluate the porosity of acrylic heatcured resins related to the time elapsed from packing to polymerization. 

The reseilts indicated that the mixture storage for a period of two weeks is considered secure considering the risks of porosity in the acrylic resin 
only if all recommendation procedures are observed, as well as the correct handling. 
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intradu~3~3 
A saúde bucal em nosso pais apresenta 

um quadro preocupante. O Brasil situa-se en- 
tre as nações com os mais altos índices de 
carie dental. As cáries estão presentes hoje em 
600 milhões de dentes, 90% dos quais jamais 
serão recuperados por falta de assistência. 
Observa-se que o brasileiro chega aos trinta e 
nove anos com doze dentes extraídos em 
m d i a  e aos cinqaenla e nove, já perdeu vinte 
e quatro dentes (4). Cabe ainda destacar que 
tr6s em cada quatro brasileiros perdem todos 
os seus der~ies naturais ate os sessenta anos 
de idade (3). 

Em virtude deste contexto, torna-se cada 
vez mais evidente a necessidade da confecqão 
de pr08eses totais ou parciais para repor eslas 
perdas dentárias. Para tanto, são indispensá- 
veis profissionais habilitados que não somente 
detenha171 o conhecimento sobre a biornecânica 
do aparelho estomatognatico, mas também 
façairi uso de um materiai que além da fácil 
opesabilidade, reproduza o mais fielmente pos- 
sível os iecidos buco-dentários perdidos. 

A Resina Acrilica do tipo Poli (metacrilato 
de metila) $em sido o material usado para base 
de dentadura mais popular e de uso universal 
por aproximadamente 50 anos (2) .  

Ainda que, as prioridades das resinas 
acrilicas para base de dentadura não sejam 
ideais ein todos os aspectos, eslas não apre- 
sentam aspecialniente urna única propriedade 

desejável, exibem, na verdade, uma combina- 
ção de vantagens, o que explica a sua popula- 
ridade e uso universal (7). Provavelmente, mais 
de 95% das dentaduras completas feitas atual- 
mente usam algum tipo de resina acrílica (5). 

As resinasacrílicas apresentam adequada 
resistência, pequena absorção deágua e solu- 
bilidade (normalmente insolúveis aos fluidos 
bucais). São ainda: inertes aos tecidos bucais 
e livres de toxicidade sistêmica, de fácil reparo 
ou reembasamento, têm a capacidade de re- 
produzire guardaros detalhes edimensõesde 
um modelo. As resinas acrilicas têm excelen- 
tes propriedades estéticas, demonstram boa 
estabilidade de cor e podem ser facilmente 
pigmentadas e caracterizadas (7). 

Em resumo, se algumoutro material utiliza- 
do na confecção de bases de dentadura apare- 
cer rio futuro, este devera ser superior a resina 
acrilica em todas as suas propriedades e, não 
somente, melhor em apenas uma delas (7). 

No entanto, para que se mantenham todas 
as propriedades da resina acrilica e necessário 
seguir-se adequadamente todos os preceitos 
de manipulação deste material, bern como 
procedera um correto processamento da base 
de dentadura, para que esta não se torne 
porosa. 

A resina acrilica possui uma série de fato- 
res que podem lhe proporcionar porosidade 
durante as etapas inerentes a sua confecção. 
A porosidade pode ser causada pela despro- 

porção polímero (pó) e monomero (liquido); 
pela má miscigenação das partículas de pó no 
líquido; pela inclusão da resina em estágio 
inadequadode reação pólliquido e pela aplica- 
ção de um ciclo de cura inadequado (5). E, a 
manifestação desta porosidade é menor na 
resina que se encontra próxima a parede me- 
iálica da mufla devido a rápida exotermia que 
esta proporciona (5, 6). Outra causa de 
porosidade, está ligada a uma inadequada 
técnica de processamento como por exemplo, 
incorretos ciclos de polimerização ou manipu- 
lação. 

O aparecimento de Porosidade na base de 
dentadura diminui consideravelmente as pro- 
priedades técnicas da resina acrílica, tornando 
a sua aparência desagradável e a sua 
higienização bastante difícil, senão impossi- 
vel. Por outro lado, a porosidade também cau- 
sa perda da resistência, tornando a dentadura 
mais fraca e promove distorções quando da 
liberação de tensões no ato mastigatorio. 

Faz parte do conteúdo da disciplina de 
Materiais Dentarios I da U.F.R.G.S. urn estudo 
aprofundado sobre as propriedades e técnicas 
de manipulaçãodas resinasacrílicas bem como 
o correto isrocessamento da base de dentadu- 
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