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RESUmO

Introdução: O objetivo deste estudo é avaliar o grau de recuperação elástica de três silicones de polimeriza-
ção por reação de condensação em função do tempo e da ordem de deformação, por meio de um elasticí-
metro. Métodos: Neste estudo, foram utilizados três silicones de polimerização por reação de condensação: 
Xantopren VL Plus, fluida (Heraeus Kulzer); Oranwash L, fluida (Zhermack) e Silon APS, fluida (Dentis-
ply). As deformações iniciais foram realizadas a cada minuto, de 1 a 9, podendo a deformação ser única ou 
seqüencial; quando em seqüência, as deformações adicionais foram realizadas com intervalo de 2 minutos 
no mesmo corpo de prova. Todas as deformações provocadas foram de 12%, mantidas por 90 segundos; 
foram realizadas 4 repetições para cada condição experimental. Resultados: Os resultados demostraram 
que o material Oranwash L obteve maior tempo de trabalho quando comparado aos outros dois materiais 
e o material Silon APS apresentou os menores valores de recuperação elástica entre os materiais testados. 
Conclusão: O elasticímetro permitiu monitorar o desenvolvimento da elasticidade, o tempo de trabalho e 
de presa dos materiais testados, por meio da recuperação elástica; o molde deve ser assentado na boca do 
paciente até 2 minutos após o início da mistura, permanecendo imóvel até o final dos 7 primeiros minutos 
e, a partir dos 8 minutos do início da mistura, o molde pode ser removido, quando um dos materiais tes-
tados estiver sendo utilizado. 

DESCRITORES: Elastômeros de silicone – Elasticidade - Materiais para moldagem odontológica.

ABSTRACT

Introduction: - The purpose of this study is to evaluate the elastic recovery of three condensation cured si-
licones as a function of the time and order of deformation, by means of an elasticimeter. Methods: - In this 
study were used three condensation cured silicones: Xantopren VL Plus, fluid (Heraeus Kulzer); Oranwash 
L, fluid (Zhermack) and Silon APS, fluid (Dentsply). Initial deformations of specimens were carried out 
between 1 and 9 minutes, with a single deformation or subsequent deformations. When the deformations 
were subsequent, the additional deformations were performed at two minute intervals in the same sample. 
All deformations were of 12%, and maintained for 90 seconds, and that four repetitions were performed 
for each experimental condition. Results: - The results showed that the Oranwash L presented highest 
working time when compared to the other two materials; the Silon APS presented the lowest values of elas-
tic recovery between tested materials. Conclusions: - The elasticimeter allowed monitoring the development 
the elasticity, the working time and the setting time of test materials, by means of elastic recovery. The 
mold should be seated in the patient’s mouth until the 2 minutes of beginning of the mixture, remaining 
immovable until the end of the 7 first minutes and after the 8th of the beginning of the mixture the mold 
can be removed, when any of tested materials be used. 

DESCRIPTORS: Silicone elastomers – Elasticity - Dental impression materials
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INTRODUÇÃO
As propriedades reológicas dos materiais de mol-

dagem elastoméricos têm sido alvo de estudos (Jama-
ni et al.6, 1989; McCabe e Carrick10, 1989; Abuasi et 
al.1,1993; McCabe e Arikawa8, 1998), refletindo a im-
portância de tais propriedades no sucesso clínico desses 
produtos, pois são consideradas importantes durante as 
quatro etapas da utilização dos materiais elastoméricos: 
antes, durante a mistura e após a completa polimerização 
(McCabe e Carrick10, 1989). Assim que os dois compo-
nentes dos materiais de moldagem elastoméricos entram 
em contato, a polimerização e a reação em cadeia se ini-
ciam, e isso é acompanhado de uma mudança física no 
material, de um estado fluido para um estado sólido. À 
medida que esse fenômeno ocorre, há um aumento da 
viscosidade e uma diminuição das propriedades de esco-
amento desses materiais (Jamani et al.6, 1989).

As pesquisas relacionadas com o tempo de trabalho 
e de presa dos materiais de moldagem elastoméricos 
geralmente são baseadas na viscosidade (Vermileyea et 
al.13, 1980; Jamani et al.6, 1989) ou na rigidez (Wilson14, 
1966; Inoue e Wilson5, 1978; Jorgensen7, 1976; Araújo 
et al.2, 1985).

Segundo alguns autores (McCabe e Carrick10, 1989; 
McCabe e Carrick9, 1990; Abuasi et al. 1, 1993; McCabe 
e Arikawa8, 1998) os estudos sobre viscosidade e rigidez 
apresentaram dados importantes sobre as propriedades 
reológicas, porém foram limitados pelo fato de que es-
sas medidas não forneceram uma indicação segura do 
surgimento das propriedades elásticas nos elastômeros. 
Portanto, quando um material está sendo monitorado 
durante a polimerização, por medidas de viscosidade, 
um nível significante de elasticidade já pode ter sido de-
senvolvido antes que um nível de viscosidade indique o 
fim do seu tempo de trabalho. Tal comportamento tem 
significância clínica, pois o material de moldagem pode-
ria ser assentado na boca do paciente com um nível de 
elasticidade que certamente causaria distorções no mol-
de (McCabe e Carrick10, 1989). 

O estágio em que ocorre a elasticidade dos materiais 
de moldagem é difícil de ser avaliado (McCabe e Carrick 

10, 1989). Vários aparelhos, como reômetro de esforço 
controlado em modo oscilatório (McCabe e Carrick10, 
1989), reômetro de esforço controlado em modo de re-
cuperação e creep (Araújo et al.2, 1985; McCabe e Carri-
ck9, 1990) e reômetro displacement (Abuasi et al.1, 1993) 

sido utilizados para este propósito.

Muench11 (1992) idealizou um dispositivo deno-
minado de elasticímetro, que permitiu a observação do 
desenvolvimento da elasticidade dos materiais de mol-
dagem, desde o seu estado fluido até após a presa, sem a 
influência de outras características reológicas, como vis-
cosidade e rigidez.

O objetivo deste trabalho é monitorar e comparar a 
recuperação elástica de três marcas comerciais de silicone 
de polimerização, por reação de condensação, em função 
do tempo e da ordem de deformação, por meio do elas-
ticímetro de Muench.

mATERIAIS E mÉTODOS
Neste estudo, foram utilizados três silicones de po-

limerização por reação de condensação: Xantopren VL 
Plus, fluida (Heraeus Kulzer); Oranwash L, fluida (Zher-
mack) e Silon APS, fluida (Dentisply).

O desenvolvimento da elasticidade dos materiais 
testados foi determinado pelo elasticímetro de Muench 
(Figura 1). Tal aparelho permitiu monitorar a recupera-
ção elástica do material de moldagem logo após a espa-
tulação até a completa polimerização, com deformações 
únicas ou sucessivas no mesmo corpo de prova.

A projeção horizontal do receptáculo do elasticíme-

Figura 1 - Elasti-
címetro: haste móvel 

(A); transferidor (B); 
receptáculo (C); base 
(D); hastes paralelas 

(E); haste vertical (F); 
haste horizontal (G)



110

Vasconcellos LGO, Kojima AN, Vasconcellos LMR, Muench A, Nishioka RS, Recuperação elástica de três silicones de condensação: em 
função do tempo e da ordem de deformação. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):108-14

tro forma uma figura geométrica na qual distâncias BC 
= a = 8,25; AB =A`B = c =3,05; CA = 5,2 são constantes. 
Pelo giro da haste móvel, o material foi do ponto A ao A` 
e a distância CA passa a C`A = b, com um valor aumen-
tado, correspondendo a uma deformação, por meio da 
fórmula trigonométrica cos B = (a2 + c2 - b2)/ 2ac e pelo 
registro em ábacos foi possível calcular os pares de valo-
res de ângulos em B e correspondentes b, que quando 
colocados em gráficos convenientes permitiram a obten-
ção da deformação, em porcentagem, em função desses 
ângulos em B (Figura 2).

lizada a primeira deformação em cada minuto, de 1 a 
9, podendo a deformação ser única ou em seqüência. 
Quando os ensaios foram realizados em seqüência, as 
deformações adicionais foram realizadas com intervalos 
de 2 minutos, com o limite máximo de 3 deformações 
adicionais, e cada deformação foi mantida por 90 segun-
dos. Foram realizadas 4 repetições para cada condição 
experimental.

Nos primeiros minutos, enquanto o material ainda 
está totalmente plástico e com ausência de elasticidade, 
o ponteiro deslocado permanece imóvel, mesmo sem 
apreensão da haste móvel. A partir do momento em que 
a elasticidade começa a ser desenvolvida, a haste móvel 
tende ou volta, quando desbloqueada, à posição inicial 
de antes da deformação prévia.

As médias da recuperação elástica (%) obtidas a partir 
das quatro repetições realizadas nos corpos de prova para 
cada condição experimental foram avaliadas por meio da 
análise descritiva, a fim de se observarem as tendências 
do fenômeno, uma vez que a variabilidade da recupera-
ção elástica é nula no início, bem pequena ou nula no 
final e grande durante a polimerização. As médias dos 
monitoramentos iniciados aos 1, 4 e 7 minutos também 
foram avaliadas segundo a ordem de deformação e o pe-
ríodo de avaliação por meio do teste estatístico do coefi-
ciente de correlação linear de Pearson, p<0,05.

RESULTADOS 
Para melhor compreensão dos 

resultados da análise descritiva, de-
monstrada na Tabela 1. A leitura 
desta deve ser feita em diagonal; por 
exemplo, para o material Xantopren 
Vl Plus, a primeira deformação rea-
lizada aos 2 minutos obteve 10,08% 
de recuperação elástica, as 2ª e 3ª de-
formações realizadas aos 4 e 6 minu-
tos obtiveram 90,58% e 97,91% de 
recuperação elástica respectivamente 
e finalmente a 4ª deformação realiza-
da aos 8 minutos obteve 99,30% de 
recuperação elástica. A avaliação da 
tabela 1 mostra que, com 1 minuto 
nenhum dos três materiais desen-
volveu elasticidade, enquanto que 
aos 2 minutos somente o material 
Oranwash L permaneceu sem elasti-

Os materiais utilizados foram armazenados previa-
mente em estufa a 23±1°C, confor-
me a especificação n°19 da Revised 
American Dental Association4, 1977. 
Em seguida, foram proporcionados e 
espatulados de acordo com as instru-
ções dos fabricantes. Posteriormente, 
a mistura foi colocada no receptáculo 
e o conjunto conduzido à campânula 
com temperatura interna de 32±1°C, 
como mostra a Figura 3.

Por meio do giro da haste móvel 
de 30°, o qual equivale a uma defor-
mação provocada de 12%, foi rea-

Figura 2 -  a) esquema geométrico: projeção horizontal do receptáculo 
(mm) - BC=a=8,25; CA=5,20; AB=A`B=c=3,05; 
CA`=b=variável; b) vista aproximada da ponta da haste 
móvel.

Figura 3 - Elasticímetro posicionado: porção 
inferior no interior da campânu-
la e porção superior no exterior 
da mesma (A); campânula com 

temperatura controlada (B); 
termostato (C).



Vasconcellos LGO, Kojima AN, Vasconcellos LMR, Muench A, Nishioka RS, Recuperação elástica de três silicones de condensação: em 
função do tempo e da ordem de deformação. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):108-14

111

cidade, e aos 3 minutos os três materiais já apresentavam 
elasticidade. A partir dos 4 minutos até os 7 minutos os 
materiais apresentavam alto percentual de recuperação 
elástica. Aos 8 e 9 minutos as recuperações elásticas dos 
materiais apresentaram valores próximos de 100%.

Os valores do coeficiente de correlação linear de Pe-
arson e teste de significância (p-value) entre a recupera-
ção elástica (%), e a ordem de deformação, segundo o 

Período Xantopren VL Plus Silon APS Oranwash L

1 min
0,954

0,046*

0,967

0,033*

0,971

0,029*

4 min
0,866

0,134

0,935

0,065

0,858

0,142

7 min
0,774

0,222

0,775

0,225

0,773

0,221

Mat # OD″ Tempo (min)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xant* 1ª 0,0 10,08 75,00 90,00 92,08 98,16 95,25 96,83 97

2ª 52,33 90,58 97,50 97,91 99,58 99,66 99,75

3ª 93,00 97,91 99,58 99,83 99,75

4ª 98,83 99,3 99,83

Oran** 1ª 0,0 00,00 23,58 47,16 87,16 93,41 94,25 95,66 97,41

2ª 18,00 63,00 84,25 88,33 97,41 99,16 98,83

3ª 78,08 92,50 95,83 97,08 99,75

4ª 95,08 97,66 98,41

Sil*** 1ª 0,0 22,16 57,75 81,16 87,75 92,08 93,00 93,41 95,83

2ª 44,16 81,83 91,08 95,41 95,41 98,41 98,16

3ª 83,91 93,25 95,83 98,66 98,66

4ª 92,50 96,91 97,25

Tabela 1 - Médias de recuperação elástica (%) em função do tempo e ordem de deformação 

# Material de moldagem  ″ Ordem de deformação
*Xantopren VL Plus   **Oranwash L   ***Silon APS

Tabela 2 – Valores do coeficiente de correlação linear de Pearson e teste de significância (p-value) entre a recuperação 
elástica (%) e a ordem de deformação, segundo o período de avaliação.

* diferença estatisticamente significante

período de avaliação estão demonstrados na Tabela 2. 
Independente do material analisado, no monitoramento 
do período de avaliação iniciado com 1 minuto obser-
vou-se uma taxa de crescimento da recuperação elástica 
significante com o decorrer do tempo, enquanto que não 
foi observada uma taxa de crescimento da recuperação 
significante para o monitoramento dos períodos de ava-
liação iniciados com 4 e 7 minutos.
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DISCUSSÃO
O assentamento da moldagem após o término do 

tempo de trabalho é reconhecido como uma fonte po-
tencial de distorções, portanto do ponto de vista clínico 
o tempo de trabalho possui grande relevância (Abuasi et 
al.1, 1993). No entanto, o desenvolvimento da elastici-
dade tem sido um parâmetro difícil de ser monitorado, 
sendo este aspecto da polimerização por vezes negligen-
ciado (McCabe e Carrick10, 1989). 

Estudos prévios analisaram o desenvolvimento da 
elasticidade de vários materiais de moldagem, incluindo 
silicones de polimerização por reação de condensação e 
adição, polissulfeto, poliéter e hidrocolóide irreversível 
(Muench11, 1992; Barcelos e Muench3, 1996; Muench e 
Jansen12, 1997). Os silicones de polimerização por reação 
de condensação tais como Xantopren VL Plus, Oranwa-
sh L e Silon APS apesar de serem bastante utilizados no 
mercado odontológico nacional ainda não foram mo-
nitorados e comparados quanto ao desenvolvimento da 
elasticidade. Baseado neste fato, estes materiais foram os 
escolhidos para este estudo. 

Os resultados do presente trabalho demonstraram 
que o material Oranwash L apresentou maior tempo de 
trabalho em relação aos outros dois materiais, quando 
foi analisado o surgimento da elasticidade. O material 
Oranwash L, aos 2 minutos, não exibiu recuperação 
elástica e aos 3 minutos exibiu recuperação elástica de 
23,58% para a 1ª deformação (inicial) e 18% para a 2ª 
deformação (adicional), demonstrando que o desenvol-
vimento da elasticidade acabara de começar. Por outro 
lado, os materiais Silon APS e Xantopren VL Plus apre-
sentaram o desenvolvimento da elasticidade aos 2 mi-
nutos, com recuperação elástica, de 22,16% e 10,08%, 
respectivamente. Aos 3 minutos, essa característica se in-
verteu, uma vez que o material Silon APS exibiu recupe-
ração elástica de 57,75% para a 1ª deformação, 44,16% 
para a 2ª deformação e o material Xantopren VL Plus 
exibiu recuperação elástica de 75% para a 1ª deforma-
ção, 52,33% para a 2ª deformação, ou seja, neste mo-
mento a recuperação elástica do material Xantopren VL 
Plus apresentou-se maior que a do material Silon APS. 
Portanto, as chances de induzir distorções durante o as-
sentamento do molde utilizando o material Oranwash L 
devem ser menores em relação aos outros dois materiais, 
sendo que esta distorção parece ocorrer com maior facili-
dade aos 2 minutos utilizando o material Silon APS e aos 

3 minutos utilizando o material Xantopren VL Plus. 
A partir dos 4 minutos até os 7 minutos, todos os 

materiais apresentavam alto percentual de recuperação 
elástica, e quando se comparou a recuperação elástica 
atingida a partir de uma deformação em seqüência a 
uma deformação única no mesmo tempo, verificou-se, 
na maioria das vezes, que o grau de recuperação elás-
tica foi maior nas deformações em seqüência. Segundo 
Muench e Jansen12 (1997) quando o material elastomé-
rico é deformado em períodos menores pela primeira 
vez, uma elasticidade incipiente, por vezes desenvol-
vida, se perde por escorregamento. Contudo, quando 
realizada uma deformação adicional, com o material 
apresentando maior grau de polimerização, esse escor-
regamento não ocorre e este material apresentará uma 
recuperação elástica maior do que aquele material que 
não sofreu a deformação adicional, fenômeno também 
observado neste estudo. O escorregamento observado na 
presente pesquisa foi similar aos relatados nos estudos de 
Muench11 (1992) e Muench e Jansen12 (1997) utilizando 
o mesmo elasticímetro. Araújo et al.2 (1985) e McCabe 
e Carrick9 (1990) utilizaram outros tipos de aparelhos 
para o monitoramento de elasticidade e relataram que as 
propriedades elásticas são dependentes do tempo em que 
à deformação é aplicada ao material. 

De acordo com a tabela 2, foi observado que no mo-
nitoramento da recuperação elástica realizado no perío-
do de avaliação iniciado com 1 minuto, a taxa de cres-
cimento da recuperação foi significantemente maior do 
que a taxa observada nos períodos de avaliação iniciados 
com 4 e 7 minutos independente do material, já que 
nos últimos minutos os valores de recuperação elástica 
tornaram-se praticamente constante. Esta diferença pro-
vavelmente se deve ao fato que grande parte da reação 
de polimerização ocorre nos primeiros minutos após a 
mistura. 

Estas características acima mencionadas trazem con-
sequências clínicas, uma vez que o profissional no ato 
da moldagem, na tentativa de melhorar o assentamento 
do molde, pode induzir deformações permanentes no 
material. Baseado neste estudo, quando o profissional 
estiver utilizando um dos três silicones de polimerização 
por reação de condensação estudados nesta pesquisa, é 
sugerido que o molde seja assentado até os primeiros 2 
minutos após o início da mistura, permanecendo imóvel 
até o final dos primeiros 7 minutos, e fosse removido da 
boca do paciente após 8 minutos do início da mistura, já 
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que as recuperações elásticas dos materiais avaliados neste 
estudo, tornaram-se praticamente constantes e apresen-
taram valores de recuperação elástica próximos de 100% 
aos 8 e 9 minutos, sendo que os materiais Xantopren VL 
Plus e Oranwash L obtiveram valores maiores que o ma-
terial Silon APS. O Xantopren VL Plus foi anteriormen-
te monitorado no estudo de Muench e Jansen12 (1997), 
e os resultados obtidos foram similares ao deste estudo, 
quando nos minutos finais da avaliação. 

O rápido desenvolvimento da elasticidade dos silico-
nes observado neste estudo mostrou-se estar de acordo 
com os trabalhos prévios de Muench11 (1992), Muen-
ch e Jansen12 (1997) e McCabe e Arikawa8 (1998). Esse 
fenômeno pode representar uma desvantagem clíni-
ca para os materiais avaliados, uma vez que o material 
de moldagem deve ser assentado na boca do paciente, 
antes do início do desenvolvimento da elasticidade, a 
fim de evitar distorções no molde. Dentre os materiais 
testados, o Oranwash L apresentou tempo de trabalho 
mais conveniente clinicamente, embora este tempo de 
trabalho não seja grande. Portanto, o cirurgião dentista 
e sua equipe, devem ter grande habilidade e rapidez para 
misturar, manipular, preencher a seringa de moldagem 
e moldeira com o material de moldagem e assentar o 
conjunto na boca do paciente dentro de 2 a 3 minutos, 
quando utilizado o silicone de polimerização por reação 
de condensação. Como alternativa para minimizar esta 
desvantagem, o cirurgião dentista pode lançar mão do 
sistema de seringa auto-mistura desenvolvido para estes 
materiais. 

O monitoramento da elasticidade dos materiais foi 
realizado por meio do elasticímetro de Muench, o qual 
demonstrou ser um aparelho de fácil manuseio, baixo 
custo e que permitiu de maneira adequada avaliar, com 
o decorrer do tempo, a recuperação elástica dos mate-
riais analisados, observando-os desde o estado líquido 
até atingir o estado sólido. Este dispositivo apresenta 
vantagens quando comparado ao reômetro de esforço 
controlado, o qual foi utilizado em diversas pesquisas 

sobre o desenvolvimento da elasticidade (Araújo et al.2, 
1985, McCabe e Carrick10, 1989; McCabe e Carrick9, 
1990; McCabe e Arikawa8, 1998), que segundo Abuasi 
et al.1 (1993) é altamente complexo, não fornece infor-
mações sobre o tempo de presa e exibe dificuldade para 
testar tanto materiais de moldagem altamente consis-
tentes ou muito pouco consistentes. Juntamente com o 
elasticímetro de Muench foi utilizada uma campânula 
controladora de temperatura, que mostrou-se eficaz, 
uma vez que manteve a temperatura, onde foram reali-
zados os testes, em 32±1°C, como determina a especi-
ficação n° 19 da Revised American Dental Association 
Specification4.

Este trabalho demonstrou que o elasticímetro uti-
lizado é um dispositivo eficaz para monitorar o tempo 
de trabalho, o qual é determinado pelo surgimento da 
elasticidade, bem como o tempo de presa, determinado 
quando os valores da recuperação elástica dos materiais 
tornam-se constantes. Portanto, tal dispositivo pode ser 
utilizado como método alternativo para determinar o 
tempo de trabalho e de presa dos elastômeros. 

CONCLUSÃO
Considerando as limitações deste estudo, pode-se 

concluir que:
1- O elasticímetro utilizado permitiu monitorar o 

desenvolvimento da elasticidade dos materiais testados 
e avaliar o tempo de trabalho e de presa por meio da 
recuperação elástica.

2- O material Oranwash L obteve maior tempo de 
trabalho quando comparado aos outros dois materiais e;

3- O material Silon APS apresentou os menores valo-
res de recuperação elástica entre os materiais testados.

4- O assentamento do molde na boca deve ser rea-
lizado até 2 minutos após o início da mistura, perma-
necendo imóvel até o final dos 7 primeiros minutos e a 
partir dos 8 minutos do início da mistura o molde pode 
ser removido, quando for utilizado um dos silicones de 
condensação testados. 
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