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INFLUÊNCIA DO CONTEÚDO DE HEMA NAS PROPRIEDADES DE UM POLÍMERO PARA 
USO ODONTOLÓGICO. Eduardo Schwartzer, Fabrício Mezzomo Collares, Susana Maria Werner 
Samuel (orient.) (UFRGS). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do conteúdo do monômero 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) nas 
propriedades de um polímero para uso odontológico. A formulação dos copolímeros foi realizada a partir da mistura 
dos monômeros BisGMA, BisEMA, TEGDMA e HEMA. Sistemas poliméricos com 15% (G1), 30% (G2) e 50% 
(G3) (em massa) de HEMA foram formulados e como controle (C), uma formulação sem HEMA foi utilizada. A 
cinética de conversão foi avaliada por FTIR após 10, 20, 30, 40, 60, 120, 180s de fotoativação. Os dados foram 
submetidos à análise de regressão não-linear e a taxa de polimerização (RP), calculada. A resistência coesiva dos 
polímeros foi avaliada utilizando-se ampulhetas com área de constrição de 0, 7mm2. Cada amostra foi fotoativada 
por 40s de cada lado e após 24h foi realizado o ensaio de resistência coesiva em uma máquina de ensaios mecânicos. 
Os dados foram submetidos à ANOVA e Tukey (α=0, 05). Houve correlação positiva (r=0, 98) entre o tempo de 
fotoativação e o grau de conversão para todos os grupos. Os grupos sem HEMA e com 15% de HEMA apresentaram 
uma RP elevada nos primeiros segundos de fotoativação com, no entanto, uma brusca redução em torno de 3s. As 
adições de 30% e 50% de HEMA determinaram uma RP menor inicialmente, porém, com maior constância, 
superando G1 e C, após 3s. Não houve diferença entre o grau de conversão final de todos os grupos, que se manteve 
entre 63% e 67%. As adições de 30% e 50% de HEMA determinaram a redução da resistência coesiva dos polímeros 
(p<0, 05) quando comparado ao controle. O desenho experimental deste estudo, mostrou que diferentes proporções 
do componente hidrofílico HEMA alteram as propriedades do polímero formado. (BIC). 
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