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RESUMO
Para a obtenção de próteses totais com bases em resina
acrílica, pela prensagem desta resina entre duas matrizes de gesso
pedra (representadas pelas duas partes da mufla), utiliza-se um
agente que promoverá o isolamento entre as duas metades da mufla e
a resina acrílica. 0 presente trabalho, através de uma revisão
bibliográ fica, relaciona os principais materiais utilizados como isolantes
na polimerização da resina acrílica, dentre os quais se destacam a
emulsão a base de alginato e siliconas.
Foi observado que todos os materiais estudados cumprem
bem o seu papel isolante, sendo que as siliconas tornam mais fácil a
desmoldagem da dentadura, não ocorrem fraturas de dentes, a
superfície da base da prótese parece ficar mais lisa e sem
inscrustações irregulares de gesso e, finalmente, seu acabamento e
polimento torna-se mais fácil.
Os compostos a base de alginato promovem urna
desmoldagem difícil, os dentes podem fraturar, a superfície da
dentadura é áspera e com incrustações irregulares de gesso pedra,
tornando difícil o seu acabamento e polimento.

1. INTRODUÇÃO
0 processo de polimerização da resina acrílica de uma
prótese total (PT) ou de uma prótese parcial removível (PPR),
resumidamente, consiste na inclusão do modelo, da placa base (em
cêra) e dos dentes em mufla com uma mistura de gesso pedra ou
comum. 0 tipo de mufla a ser usado depende da técnica empregada.
Quando as porções da mufla são separadas, a cêra e a placa base
são removidas deixando um espaço que set -6 ocupado pela resina
acrilica para a base da dentadura. Após esta ter sido moldada e
polimerizada, a dentadura é removida da mufla e sofrerá os
acabamentos necessários para a obtenção da prótese final .
Um dos problemas, que ainda persiste na área de prótese
dentária, é o tempo necessário para o acabamento e o polimento após
a desinclusão das próteses da mufla e as deformações que podem
ocorrer devido a tensões internas liberadas e ao calor desenvolvido
nesta fase de construção das próteses. Existe, também, a
possibilidade de fratura dos dentes (principalmente se forem de
porcelana) na desmoldagem. Além destas dificuldades, há a
necessidade de se interpor um agente isolante entre o acrílico e o
gesso (ZANI, 1974).
Um dos primeiros agentes isolantes, e ainda largamente
aceito, para proteger o material de base da dentadura, foi a lâmina de
estanho. Com o decorrer dos tempos, outros produtos para isolamento
foram comercializados: vernizes de celulose, soluções de compostos
a base de alginatos, sabão, silicato de sódio e amido. Entretanto, os
mais populares são os alginatos solúveis em água, que produzem um
filme muito fino de alginato de cálcio na superfície do gesso e que é
insolúvel em água e em solventes orgânicos. Recentemente, urn novo
material foi avaliado por GOMES et. al. (1997) para se fazer a inclusão
de PT e PPR em mufla. Foi utilizada uma silicona extra-dura em
substituição da muralha de gesso pedra para reproduzir o
enceramento e manter a posição dos dentes artificiais.

Considerando-se a importância do meio de isolamento,
quando da confecção de próteses, definiu-se como objetivo desta
pesquisa bibliográfica relacionar os materiais isolantes existentes e
verificar as principais vantagens e desvantagens em relação ao seu
uso na acrilização térmica das PPRs e das PTs.

2.REVISÃO DE LITERATURA
Para PHILLIPS (1993), uma dentadura completa, corn
resina acrilica, é constituída de dentes artificiais montados na base da
dentadura, que é a parte do aparelho protético que, além de reter os
dentes artificiais, repousa sobre os tecidos moles da boca. A base da
dentadura em resina é pigmentada de forma a imitar, o melhor
possível, os tecidos gengivais. Quanto melhor for a adaptação da base
da dentadura, melhor será a retenção desta na boca e maior será o
conforto do paciente, motivo pelo qual especial atenção deve ser dada
em relação aos métodos que melhoram a adaptação e a estabilidade
dimensional da dentadura; dentre eles podemos destacar o tipo de
isolante utilizado na confecção das próteses.
Resumidamente, o processamento da dentadura consiste
da sua inclusão (modelo, placa base e os dentes montados) em mufla,
com uma mistura de gesso pedra ou comum (vertido no interior da
parte inferior da mufla). 0 tipo de mufla a ser usado depende da
técnica empregada. Quando as porções da mufla são separadas, a
cera e a placa base são removidas, deixando um espaço que será
ocupado pela resina para base de dentadura. Após esta ter sido
moldada e polimerizada, a dentadura é removida da mufla e sofrerá os
acabamentos necessários para a obtenção da prótese final.
Na técnica de moldagem por compressão, após o
endurecimento do gesso da parte inferior da mufla, ele é recoberto
com um agente isolante, como urn alginato de sódio, para evitar que o
gesso pedra ou Paris a ser vazado na metade superior da mufla venha
a aderir a este gesso já endurecido. Uma variação para o uso do
alginato de sódio como isolante é a de se colocar urna camada de
silicona sobre os dentes e a superfície externa da dentadura em cêra.
Independentemente do tipo de isolante utilizado, apesar da
metade superior da mufla ser normalmente preenchida com um único
vazamento de gesso, existe alguma vantagem em se fazer a técnica
do duplo vazamento. No vazamento único, é necessário que o técnico
localize os dentes e remova o gesso de preenchimento sem causar
danos à superificie dos dentes e da base externa da prótese. Já com o
vazamento em duas etapas, é possível remover-se inicialmente a
camada superior de gesso, expondo-se, então, os dentes. Neste

7

momento, o restante do gesso de preenchimento pode ser
fragmentado, sem perigo de se danificar os dentes.
0 uso de um adequado meio isolante é fundamental
durante o processamento da resina, que deve ficar cuidadosamente
protegida do gesso que forma o molde por duas razões: 1)qualquer
água incorporada na resina irá afetar a velocidade da polimerização e
a cor da resina, e a prótese obtida irá apresentar frinchas muito cedo,
devido ás tensões formadas pela evaporação da água após o
processamento do material; 2) o polímero dissolvido e o monõmero
livre não devem penetrar na superfície do molde de gesso. Se
qualquer resina liquida penetrar na superfície do gesso, porções desse
material se juntarão à dentadura após a polimerização e, muitas
vezes, é virtualmente impossível a separação do gesso de
preenchimento da resina (PHILLIPS, 1993).
Um dos primeiros meios isolantes mais largamente aceitos,
para proteger o material de base de dentadura, foi o de recobrir o
molde com lâminas de estanho. Outros produtos para isolamento têm
sido comercializados, entretanto, o mais popular entre os agentes de
separação são os alginatos solúveis em água, que produzem um filme
muito fino de alginato de cálcio na superfície do gesso e que é
insolúvel em água e em solventes orgânicos. A maioria das
propriedades físicas das resinas para dentaduras, que foram
polimerizadas em moldes revestidos com filme de alginato, não são
significativamente diferente daquelas resinas que foram polimerizadas
em contato com folhas de estanho. Estes isolantes também permitem
a formação de um filme uniforme e continuo, ao longo de todo o molde
(id. ib.).
De acordo com PHILLIPS (1993), os seguintes fatores
devem ser levados em conta no uso dos isolantes:
• cêras ou remanescentes oleosos que ficarem na superfície do
molde não permitem que a solução de alginato de sódio entre em
contato com o material de preenchimento, de modo a formar um
filme satisfatório sobre estas áreas contaminadas;
• a continuidade do filme pode ser interrompida, se a solução for
aplicada enquanto o molde estiver desprendendo vapores. A
solução somente deve ser aplicada quando a mufla estiver quase
na temperatura ambiente;
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• excesso de solução ao redor e sobre os dentes, ou sobre a
superfície do modelo de gesso, durante a aplicação, resulta na
formação de uma película excessivamente espessa, que não
permite uma adaptação satisfatória da resina para base de
dentadura ás áreas criticas.
Se uma película de isolante for deixada sobre os dentes de
resina, ela impedirá a união dos dentes com o material de base de
dentadura. Se ela ficar no colo dos dentes, ocorrerão, futuramente,
manchas devidas também á falta de união. Da mesma maneira, urna
camada excessiva de agente de separação, cobrindo aquelas regiões
do modelo que eram cópias da superfície dos tecidos, poderão
constituir-se como discrepâncias e impedir a reprodução de detalhes
na dentadura (PHILLIPS, 1993).
A resina acrílica pode, também, ser polimerizada por
energia de microondas. A mufla para esta técnica é diferente. Estudos
indicam que este método é mais limpo e rápido do que o da
polimerização com água quente. Da mesma forma, as propriedades
físicas são comparáveis, bem como a adaptação da dentadura
também é semelhante ou superior. A resina a ser utilizada deve ser
especifica para esta técnica (id. ib.).
Segundo CRAIG et al. (1988), os polímeros são usados em
grande quantidade em prótese odontológica. Dentre estes materiais, o
plástico de acrílico tem sido o mais aceito e usado largamente (cerca
de 95% dos plásticos usados em prótese); podem ser macios e
flexíveis (como isolante macio sobre a superfície de apoio de tecido de
dentaduras totais e parciais) ou rígidos e quebradiços (corno base de
uma dentadura total ou parcial, para suporte dos dentes artificiais).
Também são usados na fabricação de dentes artificiais, em facetas
estéticas, moldeiras individuais e protetores bucais para atletas. Os
autores relataram que, quando a cêra é removida e a superfície do
gesso estiver limpa, um isolante liquido deve ser aplicado em todas as
superfícies, exceto nos dentes que estão fixos no gesso.
De acordo com VIEIRA (1962), durante a construção de
uma dentadura, a posição original dos dentes frequentemente é
alterada, resultando numa modificação da oclusão definida
previamente. 0 objetivo de seu estudo foi avaliar a influência de certos
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fatores, como eles influenciam a relação dos dentes e tentar definir o
exato ponto de cada um dos seguintes itens:
• distorção da cêra da base durante o armazenamento;
• estabelecer a expansão do gesso;
• o tipo de resina usada para a construção da dentadura;
• o processamento do molde e tipo de polimerização empregada;
•

influência do acabamento e do polimento.

0 autor concluiu que a base da dentadura deve ser
polimerizada o mais cedo possível, as mudanças ocorridas na
polimerização foram diferentes para as dentaduras superiores e
inferiores, a injeção e compressão dos moldes em técnicas diferentes
produziram resultados comparáveis, a expansão do gesso não teve
influência significativa, as resinas utilizadas produziram alterações
diferentes, a forma da dentadura era importante nas distorções
ocorridas e houve urna mudança significativa em algumas areas
durante o polimento das dentaduras.
NABADALUNG et al.(1998) enfatizaram a importância de
se obter um molde exato, a partir de uma moldagem adequada.
Sugerem que, para se preservar todos os detalhes da impressão final,
principalmente os limites vestibular, laterais e posterior do molde, se
faça o vazamento em gesso após a confecção de um
"encaixotamento" em hidrocolóide, permitindo assim que os limites das
bordas externas sejam mantidos, o que é fundamental em prótese
total.
HARCOURT et al. (1968) citaram que os fatores que
influem na produção de uma resina acrílica não porosa, pelo método
do pó-liquido, já foi investigado por diversos autores. Demonstraram
que a porosidade da resina acrílica resulta de um molde com espaço
reduzido, resina acondicionada no estágio inadequado, ou se o molde
é esquentado muito rapidamente. Também mostraram que a
manutenção de uma pressão adequada na resina, durante sua
polimerização, produz uma massa sem porosidade. Este estudo
mostrou que, para uma polimerização mais rápida da resina acrílica,
usando temperaturas mais altas, a introdução de elastômeros dentro

10

do molde produziu espécies sem porosidade. As linhas elastoméricas
foram pesquisadas para auxiliar na produção da pressão necessária
para se obter espécimes sem porosidades em escalas de calor altas.
WOSTMANN e SCHULZ (1991) recomendam que, após o
enceramento, os modelos sejam removidos da base do articulador e
incluidos de maneira convencional (com um único vazamento de
gesso comum). Aconselham que os modelos sejam previamente
isolados, para permitir sua posterior remoção. Assim que a cbra for
escaldada, as superfícies do gesso ainda quentes são isoladas.
TAMAKI (1977) afirmou que, uma vez feita a inclusão do
modelo na parte inferior da mufla e a prova da adaptação da contramufla, enquanto se espera a presa do gesso, com o auxilio de um
pincel, adaptamos uma pequena porção de gesso sobre os dentes,
principalmente nos espaços interdentários, cobrindo assim todos os
dentes e o enceramento, com uma muralha de gesso pedra. A seguir,
passamos uma camada de vaselina sobre a superfície de gesso que
fixa o modelo na mufla e colocamos a contra-mufla. Após a eliminação
da céra, passamos uma camada de isolante Cel-lac, corn auxilio de
um pincel, sobre a superfície de gesso da mufla e da contra-mufla,
cuidando para não passá-lo sobre os dentes. Em seguida, é feita a
prensagem da resina acrílica. Depois de retirado o gesso que cobre a
dentadura, assim como o modelo funcional, limpamos corn estilete os
espaços interdentários e os colos dos dentes. Conseguida a remoção
do gesso, retiramos o excesso de resina das bordas com pedra
montada para resina acrilica.
TAMAKI e TAMAKI (1980) preconizaram a construção de
uma muralha de gesso pedra, antes de se incluir a prótese em gesso.
Inicialmente o gesso é aplicado com o auxilio de um pincel nos
espaços interdentários e superfície de cada dente, evitando assim,
que bolhas de ar sejam incluidas. Acrescenta-se, depois, mais gesso e
constrói-se a muralha.
A inclusão em mufla, segundo DOMITTI (1984), deve ser
feita com uma muralha em gesso pedra sobre a base encerada e os
dentes. 0 modelo funcional deve ser isolado anteriormente com
vaselina.

TAMAKI (1988) descreveu as etapas e os cuidados que
devem ser seguidos á inclusão na mufla, prensagem da resina,
polimerização e acabamento, que tem como objetivo substituir a base
da dentadura, que está em cêra, por urn material próprio, sem
provocar nenhuma alteração dimensional ou morfológica, distorção ou
mudança de posição dos dentes. É utilizada vaselina para isolar as
superfícies das muflas (facilitar a desinclusão da prótese) e sobre o
gesso da base da dentadura (sobre o qual será vertido o gesso da
contra-mufla). Antes, porém, constrói-se uma muralha em torno do
arco dental, com o objetivo de evitar que os dentes se desloquem de
suas posições. Esta muralha é construída em gesso pedra sobre os
dentes e nos espaços interdentários.
GALATI (1996) ressaltou que, uma vez terminado o
enceramento e a escultura gengival, a cêra é substituida por resina
acrilica termicamente ativada. Esta fase deve ser executada com
bastante cuidado, a fi m de que não haja alteração dimensional na
base nem modificação na escultura dada na cêra. Para isto,
recomenda a confecção da muralha em gesso pedra, com a finalidade
de impedir a movimentação dos dentes durante a presagem da resina
acrilica e, também de copiar com bastante fidelidade a escultura
gengival feita na cêra. Recomendou o uso de antibolhas para isolar e
quebrar a tensão superficial dos dentes e do enceramento, o modelo é
isolado com vaselina.
Segundo CORRÊA (1996), um ponto importante a saber é
que o recipiente metálico para a inclusão, denominado de mufla,
compõe-se de 3 partes: base, contra-mufla e tampa. Todas essas
partes deverão estar perfeitamente adaptadas entre si, pois no ato da
prensagem da resina acrílica, o referencial de inclusão desta é quando
o metal da base da mufla toca no metal da contra-mufla. Após a
reação de presa do gesso da base, devemos passar sobre a céra e os
dentes um quebra tensão superficial (agente antibolhas) para a
remoção de tecidos orgânicos, permitindo uma perfeita acomodação
do gesso da muralha. A seguir, isolamos todo o gesso visível, com
isolante á base de alginato (Al-cot, Cel-lac, 'solac, etc). Nessa fase, é
contra-indicado isolar com vaselina liquida ou em pasta, porque, se na
desmuflagem tentamos eliminar toda gordura do gesso, não se
justifica usar isolante com gordura e ter-se o trabalho adicional de
eliminá-lo. A finalidade da muralha em gesso pedra é proteger os
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dentes com gesso mais duro de possíveis deslocamentos no ato da
prensagem. As pontas de cúspides devem ficar visíveis. Após feita a
acrilização e a remontagem do modelo no articulador para os ajustes
oclusais finais, podemos fazer nova inclusão do modelo/prótese em
mufla, colocando os dentes e a resina da prótese com a muralha em
gesso pedra na mufla, deixando à vista o modelo a ser removido. Com
esse procedimento, a resina da vestibular da prótese ficará protegida
pelo gesso e pelo metal da contra-mufla, evitando-se fraturas quando
de sua remoção.
CORRÊA e GOMES (1996) salientaram a importância da
etapa laboratorial em que é feita a inclusão em mufla, sob pena do
dentista por a perder todo o seu trabalho. As partes internas da mufla
devem ser isoladas com uma fina camada de vaselina em pasta.
Antes da manipulação do gesso comum, aplicamos urna camada de
vaselina nas bases dos modelos, para que as guias dos modelos para
futura remontagem não sejam destruidos. Após a presa do gesso da
base e consequente aplicação de um agente antibolhas (para quebrar
a tensão superficial) é confeccionada uma muralha em gesso pedra. A
seguir, todo o gesso é isolado com um isolante a base de alginato (Alcot, Cel-lac, Isolac, etc.). Nesta fase, não se utiliza vaselina porque
teremos trabalho adicional na desmuflagem (eliminar a gordura do
gesso). Isolantes a base de alginato não possuem gorduras. Após a
presa do gesso pedra da muralha, a contra-mufla é adaptada e as
etapas seguintes são realizadas.
DOMITTI (1996) relacionou os passos e o material
necessário para que se possa realizar o enceramento e a escultura
das próteses. Para a inclusão da prótese, é colocado gesso na mufla e
sobre este posicionamos o modelo bem centralizado. Este gesso é
lixado após sua presa inicial. Após 45 minutos, a superfície do gesso é
isolada com vaselina e sobre os dentes (isolados com Cel-lac) é feito
uma muralha de gesso pedra. Sobre a mufla é instalada a contramufla e novamente é vertido gesso em seu interior. A contra-mufla é
fechada com a tampa e o conjunto é deixado sobre a bancada de
trabalho até a presa final do gesso. As etapas seguintes são feitas de
maneira convencional.
PANTALEON et al. (1997) relatou que a base de dentadura
feita com resina acrílica cor rosa é incapaz de reproduzir a coloração
dos tecidos bucais e pode comprometer seriamente o resultado
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estético. Em seu artigo, descreveu a técnica de caracterização
intrínseca preconizada por Pound, em 1951, na qual resinas
pigmentadas de diversas tonalidades são colocadas nas diferentes
áreas da base da dentadura. A vantagem primária desta técnica é a
sua facilidade de reproduzir a intensidade e a translucidez da
coloração dos tecidos orais, que outras técnicas extrínsecas não
conseguem realizar. Na busca de uma ótima qualidade estética da
base da dentadura, deve-se incorporar na escultura da céra as
complexidades anatômicas das estruturas gengivais naturais e das
várias protuberâncias e depressões que existem na boca.
enceramento deve ser realizado com extrema precisão, porque
praticamente nenhum acabamento pode ser realizado após a sua
polimerização. Assim, toda a ênfase deve ser dada à escultura,
acabamento e polimento da am-a, após o que a prótese deve ser
incluída em mufla, de maneira convencional. É indispensável, neste
caso, construir-se uma muralha com gesso pedra, sobre o palato,
dentes e superfícies vestibulares e linguais da prótese, com o objetivo
de evitar deslocamento dos dentes e permitir melhor reprodução dos
detalhes anatômicos esculpidos em cê ra. Após eliminação da céra, o
isolamento (Cel-lac) e as perfurações nos dentes, para aumentar a
retenção, são feitos de maneira convencional.
TURANO e TURANO (1988) defenderam a idéia de que a
parte laboratorial deve ser conhecida e, se possível, praticada pelo
dentista, tendo-se em vista que um inadequado processamento
laboratorial pode arruinar todo o trabalho cio dentista, até então
conseguido. 0 isolamento do gesso, dos dentes e do enceramento é
feito com uma fina camada (2mm) de silicona laboratorial.
GOMES et al. (1997) avaliaram um novo material para se
fazer a inclusão de Próteses Total e Parcial Removível em mufla. Foi
utilizada uma silicona extra-dura, que dispensa o uso de isolantes, em
substituição da muralha de gesso pedra para reproduzir o
enceramento e manter a posição dos dentes artificiais. Sua principal
vantagem é que, após a desmuflagem, a prótese não necessita de
reescultura para a remoção dos detritos de gesso entre os dentes, ou
seja, sua estética e acabamento não são alterados. Para se avaliar
possíveis alterações no posicionamento dos dentes artificiais foram
confeccionados guias em gesso pedra antes da inclusão das próteses,

sendo que em nenhum dos 138 casos observou-se imprecisão no
encaixe destas guias, levando-se a aceitar a precisão no uso das
muralhas de silicona (Zetalabor).
ANKLI (1997) defendeu que a escultura final, inclusão,
caracterização da resina, prensagem e polimerização da resina devem
ser feitas por meio da técnica Tomaz Gomes. Afirmou ainda que é
necessário se proteger os dentes de porcelana corn silicone
(Zetalabor) para que não sofram trincas durante a prensagem da
resina.
MAZZO e VIEIRA (1998) relataram que deve-se usar um
agente para quebrar a tensão superficial e para remover a oleosidade
contida na cbra e em seguida se executar uma muralha de gesso
pedra envolvendo os dentes artificiais, com a finalidade de protegê-los
do restante da inclusão. Também citam outra técnica de inclusão que
utiliza uma silicona laboratorial. Esta é uma silicona especial para
inclusão de pegas protéticas na mufla, cuja vantagem é a
maleabilidade e a facilidade de desinclusão, além de dispensar o uso
de isolante para resina acrílica. Após sua mistura, deve-se sobrepor o
material sobre toda a área da prótese total, comprimindo-o contra a
cêra e os dentes; deixar as bordas incisais e pontas de cúspides sem
material, para que estes não se desloquem durante a prensagem.
Após catalisado o silicone, prosseguir de forma já descrita
anteriormente.
ZANI (1974) comparou a influência do agente de
isolamento do gesso (folha de estanho, alginato e siliconas) em
relação a posição relativa dos dentes de uma base de dentadura de
resina acrilica e a rugosidade desta última e, concluiu que:
• existe uma contração nas distâncias entre o ICS e os molares
superiores independente do material utilizado para o isolamento do
gesso na mufla;
• a rugosidade da resina acrílica polimerizada contra Cel-lac, folha
de estanho ou contra as siliconas é praticamente a mesma;
• o isolamento do gesso da mufla com a silicona facilita sua
separação da base da dentadura em resina acrílica, tendo como
resultado final um acrilico corn lisura de superfície mais uniforme e
sem incrustações de gesso pedra, fato observado quando o
isolamento é feito com Cel-lac ou folha de estanho.
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ZANI (1979) relatou que, com a utilização de uma silicona
para moldagem (Flexistone) como material isolante, obtém-se uma
prótese praticamente polida. Sua desmuflagem é fácil e rápida,
evitando perigos de fraturas e sem influir significantemente na posição
dos dentes. Em seu estudo fez uma comparação na influência do uso
de Silicona e Cel-lac, na mudança da posição relativa dos dentes que,
habitualmente, ocorre na construção de uma dentadura completa. Os
resultados são estatisticamente analisados, indicando que: os
materiais isolantes não causam significantes mudanças na posição
relativa dos dentes; resina acrílica ativada termicamente causam
maiores mudanças nas posições relativas dos dentes do que as
ativadas quimicamente.
ALTUBE (apud ZANI, 1979), em 1960, dizia que o papel
de estanho 6, sem dúvida, o separador que cumpre com mais eficácia
a função isolante; porém seu uso é difícil, tanto para aplicá-lo como
para removê-lo, após a polimerização do acrílico. O autor menciona
como isolantes os seguintes materiais : folha de estanho, silicato de
sódio, (em solução aquosa), alginato de sódio (em solução aquosa),
celulóide (dissolvido em acetona), sabão (em solução aquosa) e papel
de celofane.
MARCROFT e colaboradores em 1961, (apud ZANI, 1979)
afirmaram que as superfícies de resina acrílica polimerizadas em
moldes com uma camada de silicona ao redor da resina, requerem
pouco polimento e as dentaduras obtidas, apresentam fidelidade
oclusal igual à daquela obtidas pelos módulos convencionais, sendo
portanto vantajoso seu uso.
GARLIPP, em 1967, (apud ZANI, 1979) explicou que a
é
a
propriedade mais desejável de um meio isolante
impermeabilidade. A conseqüência imediata da permeabilidade de um
isolante é a possibilidade da ocorrência de trocas de fluidos entre o
gesso e a resina acrílica, com a passagem de água do gesso para
resina acrilica, e a passagem do monõmero da resina para o gesso,
alterando a massa molecular da resina acrílica. Assim, quanto mais
baixo o valor da massa molecular média referida, mais eficiente terá
sido o isolante
De acordo com ZANI (1979), a silicona Flexistone constituise de uma massa de silicona altamente viscosa e de um catalizador. A

16

alta precisão na moldagem e a fidelidade na manutenção da forma,
além do conhecido efeito separador do elastõrnero de silicona, são
presentes no Flexistone. Boa tolerância ao calor até 200 graus
Célsius, insigni fi cante contração, são propriedades que tornam valioso
esse material auxiliar, na produção de uma prótese de alta precisão.
Flexistone não adere aos plásticos orgânicos ou ao gesso, de sorte
que o material serve como isolante para próteses de resinas. Este
material, colocado em estado plástico sobre o modelo de cera, forma,
após endurecido, uma capa ou camada estável, firme. Desta forma, a
prótese incluida fica totalmente isolada do gesso, no interior dessa
capa; após a remoção da cêra, a resina acrílica é moldada e
polimerizada. Não são necessárias substâncias adesivas de retenção,
uma vez que os sulcos e as irregularidades da superfície da massa de
flexistone, são retentivas o suficiente para a sua união com a
cobertura de gesso. A alta fidelidade da moldagem reproduz detalhes
finissimos da ceroplastia e evita retoques da prótese, de maneira que
o polimento pode ser feito imediatamente após a remoção da mufla.
Fraturas de dentes não ocorrem, uma vez que essa capa elástica
funciona como amortecedor.
REISBICK (1972) procurou verificar até que ponto a
adaptação de resina acrilica ao modelo de gesso era influenciada pela
inclusão em um molde de silicona. Concluiu que as confeccionadas
com uma camada de silicona, de um modo geral apresentam melhor
adaptação, principalmente na área do rebordo alveolar. Avaliou os
seguintes revestimentos:

•

resina fluida polimerizada em revestimento rígido;

•

resina ativada termicamente, polimerizada em um molde revestido
totalmente com gesso;

•

resina ativada termicamente, polimerizada em um molde revestido
com uma camada de silicona e gesso. As alterações nas posições
dos dentes foram anotadas quatro vezes durante a construção da
dentadura. Concluiu que as três técnicas empregadas
apresentaram alterações nas posições dos dentes da dentadura,
mas nenhuma mostrou superioridade sobre as outras, em relação
estabilidade dimensional. Como resultado da técnica empregada na
construção de dentaduras, houve uma contração generalizada na
somatória
das
alterações
dimensionais
das
distâncias
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consideradas. Esta contração foi menor no caso da resina acrílica
ativada quimicamente, do que no da resina acrílica ativada
termicamente, mas não foi estatisticamente diversa para os três
agentes de isolamento estudados. Identificou também, que a
interação entre agentes de isolamento e resinas acrilicas não foi
estatisticamente significante, no que diz respeito à influência sobre
as alterações consideradas nas distâncias medidas.
ZANI e VIEIRA (1979) avaliaram o comportamento de 40
dentaduras superiores e 60 blocos retangulares em resina acrilica
processadas em mufla, com diferentes materiais isolantes, entre a
prótese encerada e o gesso. 0 objetivo do estudo foi se avaliar a
influência destes materiais na mudança da posição dos dentes
artificiais, durante o seu processamento laboratorial. Os materiais
usados como isolantes foram o Cel-lac e 7 siliconas (Flexistone,
Xantopren, Optosil, Coltoflax, Duplisil, Silicomold e Optosil pesado).
Os resultados mostraram que todos os materiais causaram uma
pequena alteração dimensional entre os dentes, que foi clinicamente
pouco significante. Foi considerado mais fácil se processar as
dentaduras revestidas com siliconas do que aquelas isoladas corn Gellac. As dentaduras processadas com Cel-lac exigem uma maior tempo
para o acabamento, a resina é dura, irregular e tem partículas de
gesso pedra aderidas em sua superfície, ou seja, estas são algumas
vantagens das siliconas sobre o Cel-lac.

BOLOURI e McCARTHY (1998) afirmaram que urna
prótese total ou parcial removível, que tem como suporte um tecido
resiliente, deve ser reembasada periodicamente para que se
mantenha um adequado selamento e adaptação de sua base.
Quando se faz um reembasamento convencional, a prótese deve ser
encerada para prover os contornos perdidos da borda da dentadura e,
para selar a prótese ao molde, necessitamos imergir a mufla em agua
morna para deixar a cêra mais macia e repetir a lavagem da mufla e
da prótese com agua quente (pode ainda permanecer urna fina
camada de cêra). É um processo que requer tempo porque necessita
adicionalmente de um período de resfriamento antes do acréscimo da
resina acrílica. Este estudo mostrou que o uso de uma silicona
(polyvinil siloxano) no contorno periférico da prótese, economiza
tempo e diminui a chance de deformação da prótese (não requer alta
temperatura para ser eliminado). 0 isolante utilizado para isolar a
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parte interna da mufla e a base da prótese foi um material a base de
alginato.
KAWAHATA et al. (1997) desenvolveram um trabalho corn
o propósito de reproduzir arcos totalmente edentados usando um
sistema computadorizado (CAD/CAM) e concluíram que a duplicação
de arcos totalmente edentados é possível, através da utilização do
sistema CAD/CAM, o que resultaria em próteses totais corn um grau
de adaptação bem superior.
BRAUN et al. (1998) explicaram que, nos anos 30, a resina
acrílica (polimetil metacrilato) foi incorporada aos materiais
odontológicos, tornando-se, a partir de 1940, o material mais utilizado
para confecção de bases de próteses, devendo isso a sua
característica de translucidez, a qual permite a imitação da aparência
natural da gengiva, sendo essa a principal vantagem sobre a borracha
vulcanizada, que apesar de sua opacidade, apresentava propriedades
físicas e mecânicas adequadas. 0 processamento da mufla sob
pressão, imersas em água à temperatura controlada e por tempo
determinado, deixa a resina com alteração dimensional e porosidade.
Esses poros podem ser internos e/ou superficiais. Os poros internos
são considerados como áreas de concentração de stress, resultando
em uma maior vulnerabilidade à fraturas e distorções das bases das
próteses, enquanto os superficiais dificultam a limpeza desta.
NISHII, em 1968, (apud BRAUN et al. 1998), foi o primeiro
a utilizar a energia de microondas com a finalidade de polimerizar a
resina acrílica. De acordo com BRAUN et al. (1998), esse processo
ocorre através do aquecimento dielétrico, no qual a energia é
simultaneamente absorvida pela área superficial e interna da resina.
Dessa forma, elimina-se o tempo necessário para transferir o calor da
água quente para a mufla, para o gesso de revestimento e, por fim,
para a resina, fazendo com que este processo seja bastante rápido,
fácil e limpo. As propriedades físicas (dureza, resistência transversal e
porosidade) da resina polimerizada por microondas são semelhantes
as da resina polimerizada pelo banho de Agua convencional.
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BRAUN et al. (1998) concluiu que :
• a energia de microondas pode ser utilizada para a polimerização
das resinas acrílicas contendo em seu interior uma sela metálica,
com resultados adequados para dureza superficial e menores
conteúdos de monômero residual;
• o metal contido no interior da resina acrílica não contribui para o
aumento da porosidade desta;
• A resina convencional, quando polimerizada através da energia de
microondas, apresenta maior porosidade.
GOMES et al. (1998) relataram que o desenvolvimento
técnico utilizado em muitas áreas para minimizar problemas ou
encontrar soluções, ainda não conseguiu dominar totalmente as
alterações dimensionais da resina acrilica em prótese total. Corn essa
visão sobre os problemas das alterações dimensionais nas resinas
acrílicas, os autores propõem neste trabalho novas concepções de se
melhorar este aspecto.
SANDERS et al. (1991) realizou um trabalho visando
avaliar a adaptação das bases das próteses totais obtidas pelo
processo de irradiação por microondas e pelo método convencional.
Chegou à conclusão de que as próteses polimerizadas por energia de
microondas são aceitáveis. A finalidade desta pesquisa foi verificar a
alteração dimensional das resinas acrílicas na região "Post-dam"
(selado posterior) das próteses totais superiores, utilizando uma nova
metodologia. 0 processamento do modelo superior (corpo de prova)
foi feito com auxilio de uma muralha de gesso pedra. Após a abertura
da mufla, fez-se o isolamento do gesso corn o isolante All-Cote
(Dentsply) tanto da base como da contra mufla e colocou-se a resina
acrílica preparada. A polimerização foi feita a 60 ° C por 3 horas e 70°
C por mais 9 horas; a mufla esfriou naturalmente, após completado o
ciclo. Os autores conseguiram evitar a alteração dimensional na base
da resina acrílica, lançando mão de passos já existentes e alterando
ciclos de polimerização (tempos de espera), comprovada
estatisticamente.
DOMITTI et al. (1998) analisaram as influências das
distorções dimensionais ocorridas nas resinas acrílicas na adaptação
de próteses totais superiores após o processamento e armazenagem
em água a 37 ° C. Com cortes nas regiões anterior, média e posterior
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do conjunto modelo /prótese, foi possível se identificar os locais mais
favoráveis e desfavoráveis à adaptação de uma prótese total superior
com o auxilio de um microscópio comparador linear. Os autores
citaram que foi realizada a inclusão do conjunto modelo/prótese e
posterior abertura das muflas metálicas, mas não relatam o material
isolante utilizado. Os resultados obtidos permitiram concluir que:
•

maior desajuste foi observado na região do "post-dam";

•

menor desajuste foi obtido na região anterior (distal de caninos);

• a armazenagem em agua, nos períodos de 24 horas, 15 e 30 dias,
não apresentaram significância estatística na adaptação das bases
de resina acrilica.
POW et al. (1998) afirmaram que, depois da acrilização ou
reembasamento das dentaduras, geralmente ajustes são necessários
o
devido as alterações dimensionais que ocorrem durante
processamento da resina acrilica. Os autores submeteram as próteses
totais a um longo ciclo de polimerização (72° C por 6,5 h, aquecida a
100° C por 30 minutos e mantida em 100 ° C por mais urna hora) e
concluíram que houveram alterações dimensionais nas próteses
avaliadas, mas estas mudanças não foram significativas clinicamente.

HEARTVVELL JR. e RAHN (1990) descreveram as etapas
clinicas e laboratoriais necessárias para a confecção de próteses
totais e enfatizam que os dentistas devem conhecer os procedimentos
laboratoriais para poder avaliar o nível do trabalho final. Sobre a
muflagem das próteses, os autores citam que se deve adaptar uma
folha de estanho à base dos modelos para assegurar uma remoção
limpa e fácil. Deve ser aplicado sabão liquido ao modelo para agir
como um separador e verter gesso para incluir o modelo na muita.
Após a abertura da mufla e antes da inclusão em resina, os autores
advogam o uso do estanho liquido como substituto à folha de estanho
(porque é um processo tedioso e demorado) para isolar os poros do
gesso da massa de resina acrílica, para não criar irregularidades na
última. É fundamental que toda a cê ra presente tenha sido eliminada
do molde.
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REZENDE (1997) demonstrou uma técnica para confecção
de gengiva artificial removível de acrílico caracterizado, visando
solucionar as dificuldades estéticas encontradas em pacientes corn
reabsorção óssea como conseqüência de doença periodontal ou
perdas dentárias e que utilizam ponte fixa sobre dentes ou implantes.
Após feita a escultura da gengiva, o modelo é incluído em mufla com a
utilização de folhas de celofane; graças a conservação do celofane
durante o processo de polimerização, a gengiva em acrilico já sai
satisfatoriamente polida na desmuflagem.

SHILLINGBURG JR. e RAHN (1998) descrevem a
importância da moldagem, para que a restauração se ajuste corn
precisão no modelo, a partir do qual é feita, que deve ser a réplica
mais exata possível do dente preparado. É feita uma comparação
entre os diversos materiais de moldagem, em relação as suas
propriedades e a maneira correta de serem utilizados. Os materiais
citados são o hidrocolóide reversível, polissulfeto, silicona de
condensação, polivinilsiloxano e poliéter. Especial atenção é dada
para a confecção de moldeiras individuais em resina acrílica. O autor
preconiza que, após feito o alivio em cêra sobre o modelo de estudo,
um pedaço de folha de alumínio deve ser adaptado sobre a cêra e o
modelo de gesso, para separá-los. Em seguida, a resina acrílica é
colocada sobre o arco dental coberta com a folha de alumínio; deve
ser modelada de tal modo que chegue até a margem do espaçador de
céra que fica sob a folha de alumínio.

3. DISCUSSÃO
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, podemos
destacar 3 tipos principais de materiais utilizados como isolantes na
acrilização térmica das PTs e PPRs, sendo eles: compostos a base de
alginatos (Cel-lac, Allcote, !solac), silicona para moldagem (Flexistone)
e silicona extra-dura para isolamento (Zetalabor). Além destes, outros
materiais são mencionados, tais como: folha de estanho, celofane e
alumínio, no entanto são pouco utilizados.
Alguns dos autores estudados, concordam que é
fundamental que se utilize sempre urn material isolante
(independentemente do tipo) para se separar o modelo em gesso da
placa base em cbra e, posteriormente da resina acrílica, prevenindo-se
desta maneira se alterar a velocidade de polimerização, a cor da
resina e, principalmente , a união de porções de resina acrílica na
superfície do gesso, pois sua separação posterior é difícil (ZAN I, 1974;
CRAIG et al., 1988; PHILLIPS, 1993).
A inclusão do modelo e da placa base com os dentes, ern
mufla, pode ser feita por várias técnicas. 0 tipo de material isolante
utilizado está diretamente relacionado com a técnica empregada para
o processamento da mufla. Dentre as principais técnicas ressaltamos
as seguintes:
•

Convencional;

•

Muralha em gesso pedra;

•

Muralha em silicona

•

Em microondas.

Na técnica convencional, após ser feita a inclusão do
modelo e da placa base, aplica-se um isolante liquido
(preferencialmente compostos a base de alginatos), adapta-se a
contra-mufla e o restante do espaço é ocupado por um único
vazamento de gesso comum (WOSTMANN e SCHULZ, 1991). A
vantagem desta técnica é a rapidez e facilidade em que se faz a
inclusão em mufla, porém a desinclusão é bastante complicada, visto
que o gesso deve ser removido com extremo cuidado, evitando que a
prótese ou os dentes venham a fraturar. Dependendo da qualidade do
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isolante utilizado, podemos ter gesso aderido ou até mesmo
incorporado na resina acrílica da base da prótese.
Grande parte dos autores que utilizam isolantes à base de
compostos de alginatos (ex: Cel-lac, Isolac, All cote, etc), advogam a
utilização da técnica em que se faz a confecção de uma muralha de
gesso pedra que vai ser realizada sobre os dentes e o enceramento
gengival com a finalidade de protegê-los durante o processamento da
mufla, facilitar a desinclusão da prótese e evitar alterações
dimensional ou morfológica, distorções ou mudança na posição dos
dentes (TAMAKI, 1977; TAMAKI e TAMAKI, 1980; DOMITTI, 1984;
TAMAKI, 1988; CORRÊA, 1996; CORRÊA e GOMES, 1996; DOMITTI,
1996; GALATI, 1996; PANTALÊON et al., 1997; TURANO e TURANO,
1998).
A técnica que utiliza a muralha de gesso pedra é superior
técnica convencional porque no momento do processamento ternos
menores chances de induzir alterações morfológicas ou dimensionais
na prótese e, quando é feita a desinclusão, o gesso comum é
facilmente eliminado e o gesso pedra permanece protegendo os
dentes e o enceramento (sua eliminação também é facilitada). A
desvantagem da técnica da muralha de gesso pedra é que ela
também exige grande espaço de tempo para ser feita toda a
desinclusão da prótese e para uma adequada limpeza e acabamento
da resina acrílica. Geralmente vamos alterar a escultura gengival feita
previamente na cêra, visto que pequenas porções do gesso se aderem
na resina acrilica e sua remoção s6 é possível com o uso de brocas
para desgaste na superfície do acrilico.
PANTALÊON et al. (1997) enfatizam que não deveria ser
necessário nenhum tipo de acabamento na prótese, após completada
a sua polimerização, visto que a estética gengival previamente
aprovada pelo paciente será alterada.
Objetivando uma melhor reprodução da prótese a ser
polimerizada, alguns autores sugerem o uso de um agente para se
quebrar a tensão superficial (agente antibolhas) quando será
confeccionada a muralha em gesso pedra, evitando a formação de
bolhas de ar sobre os dentes e a base em cléra (CORRÊA, 1996;
CORRÊA e GOMES, 1996; GALATI, 1996).
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Outra técnica disponível é aquela na qual se faz a
confecção de uma muralha de silicona, em substituição c;.1 muralha de
gesso pedra. Nesta técnica, dois tipos diferentes de siliconas podem
ser utilizadas:
•

Silicona para moldagem (Flexistone);

•

Silicona laboratorial extra-dura (Zetalabor).

Esta técnica foi inicialmente confeccionada com a silicona
para moldagem (Flexistone), pois MARCROFT e col., em 1961 (apud
ZANI, 1979), já citaram que os moldes polimerizados contra uma
camada desta silicona requereram pouco polimento e que a
estabilidade dimensional dos dentes é a mesma obtida com o uso de
outros materiais isolantes. Várias pesquisas foram feitas para se
avaliar as propriedades do Flexistone, comparando-o com outros
materiais isolantes (folha de estanho, compostos a base de alginato) e
concluíram que esta silicona, utilizada para o isolamento do gesso da
mufla, facilita a sua separação da base da dentadura em resina
acrilica. 0 resultado final foi um acrílico com lisura de superfície mais
uniforme e sem incrustações do gesso pedra, fato não observado
quando os outros isolantes foram utilizados (ZANI, 1974; ZANI e
VIEIRA, 1979). 0 problema em se utilizar este material é que ele não é
mais comercializado no Brasil.
Recentemente, autores como ANKLI (1997), GOMES et al.
(1997) e MAZZO e VIEIRA (1998) descreveram uma nova técnica para
a confecção da muralha de silicona. Utilizaram uma silicona
laboratorial extra-dura (Zetalabor). Demostraram que este material é
bastante resistente ao calor seco e úmido e que as próteses obtidas
não apresentaram alterações dimensionais significativas clinicamente.
Este material reproduz fielmente o enceramento e mantém inalterada
a posição dos dentes artificiais. A própria silicona funciona como
material isolante. Sua principal vantagem é que, após a desmuflagem ,
a prótese não necessita de praticamente nenhum acabamento e
reescultura para a remoção dos detritos de gesso entre os dentes, ou
seja, a estética e o contorno gengival previamente aprovados pelo
paciente não são alterados pelo acabamento.
Ainda mais recentemente, foi evidenciada a possibilidade
de se realizar todo o ciclo de polimerização das resinas acrílicas
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ativadas termicamente, por energia de microondas, desde que a muna
e a resina acrilica sejam especificas para microondas. Sua principal
vantagem, em relação ao processamento térmico convencional, é a
economia de tempo para que todo o ciclo de polirnerização se
complete (BRAUN et al., 1998; GOMES, 1998).

4. CONCLUSÕES
Com base na revisão bibliográfica realizada, podemos
concluir que:
a)
Existem inúmeros materiais que podem ser utilizados
como agentes para o isolamento da resina acrílica contra as
superfícies de gesso das duas metades da mufla, durante o processo
de polimerização da mesma e que os mais frequentemente utilizados
são os compostos a base de alginato (ex: Cel-lac, Isolac) e as
siliconas (ex: Flexistone e Zetalabor).
b)
0 isolamento promovido com a silicona favorece a
separação da base da prótese total em resina acrílica, com menor
consumo de tempo, promovendo uma superfície com melhor lisura e
sem conter incrustações irregulares de gesso pedra, fato normalmente
observado quando o isolamento é feito com compostos a base de
alginato e com folha de estanho. Também facilita o acabamento e
polimento da prótese.
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