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RESUMO
Introdução: O presente trabalho tem  como objetivo estudar o efeito da saliva artificial na resistência flexu-
ral de resina acrílica para bases de próteses. Métodos: Foram confeccionados 80 corpos-de-prova padro-
nizados conforme a Especificação nº 12 da American Dental Association (65 x 10 x 2,5 mm). O acaba-
mento foi feito em torno mecânico e o polimento com lixas seguindo a seqüência: 240, 380, 480 e 600. Os 
corpos-de-prova foram divididos em 2 grupos distintos: Grupo 1: controle (n=40), armazenado em água 
destilada e Grupo 2: experimental (n=40), em saliva artificial, ambos a 37°C até o ensaio mecânico. Os 
testes foram realizados nos intervalos de tempo, 1, 7, 15 e 30 dias. Os corpos-de-prova foram submetidos 
ao teste de ensaio de flexão de três pontos. Os corpos-de-prova foram tencionados continuamente até 
ocorrer a fratura. Os ensaios de tensão foram realizados em uma máquina Universal de Ensaio (EMIC-
DL1000). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de ANOVA (p<0,05) e Tukey 
(5%). Resultados e conclusão: Os resultados mostraram que não houve diferença estatística significante entre 
o grupo controle e o grupo imerso em saliva artificial, não havendo diferença também para o tempo de 
estocagem de um, sete, quinze e trinta dias.
DESCRITORES: Prótese dentária - Cimento de resina - Saliva artificial.

ABSTRACT
Introduction: The aim of this study is to study of the effect of artificial saliva on flexural strenght of acrylic 
resin denture bases. Methods: 80 samples were standardized confectioned as Specification nº 12 of the 
Dental American Association (65 x 10 x 2,5 mm). The finishing was made in lathe and burnishing with 
sandpapers following the sequence: 240, 380, 480 and 600. The samples were divided in 2 groups: Group 
1, control, stored in distilled water and Group 2, experimental, in artificial saliva, both at 37°C. The tests 
were realized in the intervals 1, 7, 15 and 30 days. The samples were submitted to three points flexure test. 
The samples were intended continuously until occurring the fracture. The tension tests were realized in 
a universal testing machine (EMIC-DL1000). The obtained data were analyzed statistically by ANOVA 
test and Tukey. Results and conclusion: The results showed that both groups in both tests have no significant 
statistic difference.
DESCRIPTORS:  Dental prosthesis - Resin cements – Saliva, artificial
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INTRODUÇÃO
Durante o último século, não existiu provavelmente, 

outra classe de substâncias que tenham influído na vida 
moderna, como os plásticos sintéticos. Por definição, 
plásticos sintéticos são compostos não metálicos, produ-
zidos sinteticamente, que podem ser moldados em várias 
formas e, então endurecidos, para uso comercial.

O termo “plástico” inclui substâncias fibrosas, bor-
rachóides ou duras e rígidas. Esses materiais apresentam 
algumas semelhanças químicas, sob o aspecto de serem 
compostos de polímeros ou moléculas com elevado peso 
molecular. A forma e a morfologia das partículas é que 
determina se o plástico é uma fibra, um produto borra-
chóide ou uma resina.

Três características fundamentais contribuíram para 
o sucesso da resina acrílica como base de dentaduras: 
sua excelente aparência, o processamento simples e a re-
paração fácil (Schreiber14, 1971). Como desvantagem, 
as dentaduras de resina acrílica podem fraturar-se, em 
serviço, como resultado de fadiga ou de sua baixa resis-
tência ao impacto (Stafford e Smith15, 1970; Anderson1, 
1972; Phillips13, 1986; Craig e Peyton5, 1975).

A alteração dimensional de uma base de dentadura é 
de grande importância na justeza com a qual ela se adapta 
à mucosa. Um fator que devemos levar em consideração 
na adaptação da base da prótese total se relaciona com 
a sorção de água. A resina polimerizada quando imersa, 
absorve água e esta quantidade de embebição, embora 
não muito grande, resulta em um entumecimento, que 
ocorre, na sua maior parte, após duas semanas de imer-
são em água destilada à temperatura ambiente (Braden3, 
1964).

Segundo Phillips13 (1986) a absorção é devida pri-
mordialmente às propriedades polares das moléculas de 
resina, mostrando que o mecanismo ocorre por difusão 
das moléculas de água, conforme as leis de difusão.

Com relação à imersão em água destilada a 37º C por 
uma semana, verificou-se que este tratamento produziu 
um aumento das distorções das bases de dentadura, es-
tatisticamente significante, ao nível de 5%, indicando 
que a sorção de água e o calor permitiram a liberação 
de tensões, induzidas na polimerização, ocasionando um 
maior afastamento das bases (Paranhos et al.11, 1992).

REVISÃO DA LITERATURA
Campbell e Rochester4 (1956) estudaram os efeitos 

da sorção de água na retenção das resinas acrílicas para 

bases de dentaduras. Os autores concluíram que no que-
sito sorção de água, as bases de resina injetada não apre-
sentaram diferenças em relação às bases de resina prensa-
da, mas ambas mostraram aumento de retenção após o 
aumento da embebição de água. 

Pellizzer et al.12. (1977) verificaram o comportamento 
de cinco marcas de resinas quanto à sua adaptação, ime-
diatamente após a desinclusão e após 7 dias de imersão 
em água destilada a 37ºC. A partir dos resultados obti-
dos concluíram que a imersão em água destilada a 37ºC 
por uma semana produziu um aumento das distorções 
das bases das dentaduras, estatisticamente significante.

Fregonesi e Panzeri7 (1980) utilizaram fibras de vidro, 
dispostas em camadas sucessivas, com o propósito de 
melhorar a resistência transversal e a deflexão das resinas 
acrílicas para base de dentaduras. Os resultados alcan-
çados foram inconsistentes. A análise das fraturas pela 
microscopia eletrônica de varredura demonstrou que 
ocorreu a formação de fendas na interface resina/fibra, as 
quais foram responsáveis pelos resultados negativos.

Dogan et al.6 (1995) estudaram os efeitos das con-
dições de preparo das resinas acrílicas nos níveis de 
monômero residual, absorção de água e propriedades 
mecânicas. Foi encontrado que o nível de monômero 
residual diminuiu com o aumento do tempo de cura e 
de temperatura. Ao mesmo tempo, a força de tensão foi 
melhorada e a absorção de água diminuiu.

Arima et al.2 (1996) adicionaram seis diferentes agen-
tes de ligação ao monômero de uma resina autopolimeri-
zável para base de prótese total e investigaram os efeitos 
na sorção de água e solubilidade. Os resultados dos testes 
de ANOVA para sorção de água indicaram que houve 
diferença significativa na adição de todos os agentes. 1,4-
butanodiol dimetacrilato (1,4-BDMA), 1,6-hexanodiol 
dimetacrilato (1,6-HDMA), etileno glicol dimetacrilato 
(EGDMA) e trimetilol-propano trimetacrilato (TMPT) 
diminuíram a sorção de água e a tendência a diminuir a 
solubilidade com o aumento da concentração.

Monteiro Netto9 (1998) determinou a resistência fle-
xural e o conteúdo relativo de monômero residual de re-
sinas acrílicas para base de dentadura, química (RAAQ) 
e termicamente (RAAT) ativadas. As conclusões foram: a 
resistência flexural e o monômero residual não foram in-
fluenciados pelos métodos de polimerização da RAAQ; 
essas propriedades, também, não foram influenciadas 
pelo método de polimerização na RAAT, sendo a ativa-
ção por microondas ou luz halógena bastante satisfató-
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ria, no entanto, o ciclo rápido conduziu a propriedades 
indesejáveis.

Monteiro Netto et al.10 (1999) pesquisaram a re-
sistência transversal de resinas acrílicas para base de 
dentaduras ativadas química (RAAQ) e termicamente 
(RAAT). A polimerização da RAAQ foi feita com ativa-
ção química apenas ou adicionalmente com térmica (1,5 
h/70ºC + 1,0 h/100ºC). A polimerização da RAAT, por 
sua vez, foi realizada pelos métodos: usual (1,5 h/70ºC 
+ 1,0 h/100ºC), com microondas e com luz de lâmpada 
halógena. Ainda, empregou-se uma resina de ativação 
térmica especial, com um ciclo rápido (levar o banho 
até 100ºC, desligar a fonte de calor por 20 minutos, re-
aquecer até 100ºC e manter por 20 minutos). As con-
clusões foram: a resistência transversal da RAAQ não foi 
influenciada pelo método de polimerização; a resistência 
da RAAT tradicional também não foi; o ciclo rápido 
conduziu a uma resistência muito baixa em relação aos 

demais tipos, que não foram significantes entre si.
Kimpara et al.8 (2002) estudaram o desajuste das 

bases de prova experimentais em resina acrílica quimi-
camente ativada em funçäo da técnica de confecçäo, 
forma e tempo de armazenagem, local de mensuraçäo 
e grau de treinamento do operador. Três operadores 
com níveis diferentes de treinamento confeccionaram 
6 bases com a técnica da “placa de vidro” e 6 com a 
técnica adaptada. Metade das bases de cada técnica 
foi armazenada em água e o restante ao ar livre no 
modelo, realizando-se a mensuraçäo da desadaptaçäo 
imediatamente, 24 horas, 1 semana e 1 mês após. 
Concluíram pelos resultados que a técnica de confec-
ção e a forma de se armazenar não influíram no grau 
de desajuste das bases de prova. O grau de desajuste 
observado nos diversos locais foi diferente e também 

houve diferença de acordo com o tempo de armazena-
gem.

Desta forma, verificou-se que existe uma sorção de 
água que pode ocasionar distorções na resina, e não veri-

C1 C2 C3 C4 E1 E2 E3 E4
53,9 72,47 70,47 69,32 28,24 79,39 35,26 68,32
78,54 49,99 48 51,36 52,88 46,37 55,36 50,36
37,28 46,54 48,36 48,56 65,51 48,82 65,3 45,21
58,4 78,12 75,56 72,3 54,42 68 50,32 62,35
42,5 68,17 68,45 53,2 62,61 45,91 60,54 45,6
49,62 57,1 49,36 65,32 39,4 54,28 39,4 54,36
36,84 68,27 68,23 36,65 36,71 76,72 38,36 72,32
70,02 32,9 45,36 49,35 76,31 53,6 72,36 55,36
49,27 41,62 46,36 65,48 72,2 63,71 69,26 63,26
53,43 62,69 60,32 65,26 51,52 41,51 51,95 45,32

Tabela 01 –  Valores de resistência flexural de resina acrílica em Mpa, sendo C grupo controle e E experimental

Grupo Média Desvio 
padrão

Fp-level

0,264974

0,965466

Controle

1 dia 52,98* 13,4
7 dias 57,787* 14,7
15 dias 58,047* 11,8
30 dias 57,68* 11,4

Experimental

1 dia 53,98* 15,7
7 dias 57,831* 13,4
15 dias 56,811* 13,2
30 dias 56,246* 9,9

Tabela 02 –  Resultado da estatística descritiva e análise de variân-
cia ANOVA ONE WAY.

* significa semelhança estatística ao nível de 5%.



164164

Maekawa MY, Uemura ES, Borges ALS, Otani ER, Maekawa LE, Marcacci S. Estudo do efeito da saliva artificial na resistência flexural de 
resinas acrílicas para base de próteses Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2006 maio-ago; 18(2)161-66

ficando um bom número de trabalhos com imersão em 
saliva artificial, pareceu oportuno verificar a resistência à 
tensão de resinas acrílicas quando submetidas à imersão 
em saliva artificial.

MÉTODO
Para a realização dos ensaios, foram utilizados: uma 

resina acrílica do tipo termicamente ativada, cor rósea 
(Artigos Odontológicos – Clássico Ltda - SP); 5 litros de 
saliva artificial, produzidos por farmácia de manipulação 
e 5 litros de água destilada.

Foram confeccionados 80 corpos de prova, confor-
me as recomendações do fabricante, que possuíam as di-
mensões conforme a normatização ISO 1567:1999 para 
testes de resistência flexural (60X10X4mm).

Foram construídas 10 matrizes de silicone (Vipsil 
– Pirassununga – SP), medindo 65mm de comprimen-
to, 40mm de largura e 5mm de altura, as quais eram 
incluídas em gesso pedra no interior das muflas. Foi re-
alizado o processo laboratorial para obtenção dos corpos 
de prova.

Todos os corpos de prova foram padronizados con-
forme a Especificação nº 12 da American Dental Asso-
ciation (65 x 10 x 2,5 mm). O acabamento foi feito em 
torno mecânico e o polimento com lixas seguindo a se-
guinte seqüência: 240, 380, 480 e 600.

Após este procedimento, os 80 corpos-de-prova fo-
ram divididos em 2 grupos distintos: Grupo 1, controle 
(n=40) e Grupo 2, experimental (n=40).

O grupo controle foi mantido em água destilada e o 
grupo experimental em saliva artificial, ambos em estufa 
bacteriológica a 37° C até o ensaio mecânico.

Os testes foram realizados nos intervalos de tempo, 
1, 7, 15 e 30 dias. Os corpos-de-prova foram submeti-
dos ao teste de ensaio de flexão (de duas tensões, uma 
de compressão no local onde se aplica a carga, e outra 
de tração, na face oposta à aplicação da carga) de três 
pontos continuamente até a fratura, os quais consistem 
de dois apoios localizados a 50mm um do outro e carga 
de flexão aplicada no centro do corpo-de-prova. Essa si-
tuação cria tensões de natureza complexa, com o início 
da fratura na zona de aplicação da carga, com formação 
de microtrincas, e o seu término na área de tração.  

Os ensaios de tensão foram realizados em uma má-
quina Universal de Ensaio (EMIC-DL1000). A norma 
de ensaio utilizada foi a D–790, com velocidade de de-
formação igual a 5 mm/min e célula de carga igual a 

100Kgf. 
Os dados obtidos foram representados em tabelas e 

sofreram inferência estatística através dos testes de ANO-
VA (p<0,05) e Tukey (5%). 

RESULTADOS
Os dados obtidos experimentalmente nos ensaios 

mecânicos, expressos em MPa foram agrupados de acor-
do com o tempo e meio de estocagem estando relaciona-
dos na tabela 01.

As médias e desvios padrão para cada condição ex-
perimental obtidos pelo teste ANOVA podem ser vistos 
na tabela 02.

Para melhor compreensão dos resultados foi idealiza-
do um gráfico de barras para ilustrar os valores médios 
para cada grupo (Figura 01).

DISCUSSÃO
O grande desafio de um protesista é a confecção de 

uma prótese que tenha resultados satisfatórios nos que-
sitos função, estética e retenção. Visando aprimorar cada 
vez mais o desempenho das próteses, o estudo das altera-
ções sofridas pelas resinas acrílicas em diversas situações, 
tornou-se essencial. 

Uma vez que a sorção de água tem influência na alte-
ração das resinas, uma tentativa de simular o comporta-
mento da resina no interior da cavidade oral fez com que 
esse estudo fosse realizado utilizando-se saliva artificial.

Mesmo utilizando-se de métodos arcaicos, Campbell 
e Rochester4 (1956) estudaram o efeito da sorção da água 
na retenção da base da prótese. Por meio de um aparato 
para a mensuração dos resultados, concluiu que existe 
diferença entre o tipo de resina, injetada ou prensada na 
sorção de água, mas que esta é significativa, influencian-
do na retenção através do aumento do seu peso.

Para melhorar a resistência, Fregonesi e Panzeri7 
(1980) acrescentaram fibras de vidro, mas não consegui-
ram resultados satisfatórios uma vez que houve apenas 
formação de fendas na interface resina/fibra, as quais 
foram responsáveis pelos resultados negativos. Arima et 
al.2 (1996) então resolveram acrescentar agentes de liga-
ção ao monômero de uma resina autopolimerizável para 
base de dentadura e investigou os efeitos na sorção de 
água e solubilidade. Os agentes diminuíram a sorção de 
água e houve tendência a diminuir a solubilidade com o 
aumento da concentração.

Os ciclos de polimerização foram intensamente es-
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tudados assim como a técnica de confecção. Kimpara et 
al.8 (2002) levaram em consideração as variáveis: técnica 
de confecção, forma de armazenagem e mediram dife-
rentes locais da base. A técnica de confecção e a forma 
de se armazenar não influíram no grau de desajuste das 
bases de prova. O grau de desajuste também foi diferente 
em diversos locais da base e também houve diferença de 
acordo com o tempo de armazenagem.

Monteiro Netto et al.10 (1999) testaram diferenças 
nos ciclos de polimerização e uma resina de ativação 
térmica especial, com um ciclo rápido que conduziu a 
uma resistência muito baixa em relação aos demais tipos. 
Os ciclos de polimerização foram estudados não só pelo 
tempo, mas pelo método utilizado. 

Dogan et al.6 (1995) demonstraram que existe uma 
correlação entre diferentes tempos e temperaturas de po-
limerização com a quantidade de monômero residual, 
assim como a absorção de água. Neste estudo, concluiu-
se que o aumento do tempo de cura e da temperatura, 
aumentou a resistência à tensão e diminuiu o monômero 
residual, assim como diminuiu a absorção de água.

Observando-se a tabela 2, podemos visualizar que 
as médias de resistência foram maiores após um dia, ou 
seja, os grupos de 7, 15 e 30 dias obtiveram médias de 
resistência maiores, tanto para o grupo experimental 
quanto para o grupo controle. Porém estatisticamente 
estas médias não tiveram diferença significante a nível 
de 5%. Entretanto Braden3 (1964) cita que a resina po-
limerizada quando imersa, absorve água e esta quantida-
de de embebição, embora não muito grande, resulta em 
um entumecimento que ocorre, na sua maior parte, após 
duas semanas de imersão em água destilada à temperatu-

ra ambiente. Mais adiante, Pellizzer et al.12 (1977) verifi-
caram que a resina polimerizada imersa em água destila-
da a 37º C por uma semana, é o suficiente para produzir 
um aumento das distorções das bases de dentaduras. 
Quando comparamos as médias de um dia, 52.98MPa 
para o grupo controle e 53.98 para o experimental, ob-
servamos que não houve diferença significante. Este fato 
repetiu-se também para os grupos de 7 dias (57.78MPa 
e 57.83MPa), 15 dias (58.04MPa e 56.81MPa) e 30 dias 
(57.68MPa controle e 56.24MPa experimental, respec-
tivamente).

Os resultados, quando comparados os grupos con-
trole e experimental, não apresentaram diferença estatis-
ticamente significantes a nível de 5%. 

Diversos estudos vêm abrangendo todas as fases e as-
pectos que se referem à confecção da base de dentadura. 
É interessante como a resina apesar de ser um material 
de fácil manuseio e reparo, é ao mesmo tempo extrema-
mente vulnerável em todas as etapas de sua confecção. 
Acredita-se que mais estudos devam ser realizados para 
que se possa realizar próteses de qualidade e longevida-
de.

CONCLUSÃO
De acordo com a análise dos resultados foi possível 

concluir que em relação à resistência a tensão:
•  não houve diferença estatisticamente significante 

entre o grupo controle e o grupo imerso em saliva 
artificial;

•  não houve diferença estatisticamente significan-
te com tempo de estocagem de um, sete, quinze e 
trinta dias
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