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1. RESUMO 

Recentemente foi desenvolvida uma resina acrílica com possibilidade de 

polimerização química ou térmica (bivalente), dependendo do monômero utilizado e 

com foco em prótese sobre implante. Esse estudo avaliou a sorpção e a solubilidade 

da resina acrílica Trilux Base (Vipi), que pode ser polimerizada quimicamente ou 

termicamente. Foram confeccionados 20 corpos-de-prova circulares (8,0x2,0mm) 

divididos em 2 grupos segundo o material (N=10). O polímero foi manipulado com 

monômero para ativação química ou térmica. Os corpos-de-prova foram colocados 

em dessecador (37oC, 24h) até atingir massa constante (M1) e, a seguir, imersos em 

água destilada (48h), sendo novamente pesados (M2). Para a obtenção da nova 

massa constante (M3), os corpos-de-prova foram colocados em dessecador (24h). O 

cálculo de sorção e solubilidade baseou-se, respectivamente, nas equações (M2-

M3)/V e (M1-M3)/V. Os dados foram analisados (Anova, Tukey, p≤0,05). A sorpção e 

a solubilidade foram maiores (p≤0,05) para o material manipulado com monômero 

para ativação química (9,0±0,1µg/mm3 e 2,5±0,3µg/mm3, respectivamente). O uso do 

monômero para ativação térmica resultou em sorpção de 6,3±0,2µg/mm3 e 

solubilidade de 0,8±0,3µg/mm3. A resina acrílica de polimerização química, 

comparativamente à térmica, apresentou valores maiores de sorpção e de 

solubilidade (p≤0,05). 

2. INTRODUÇÃO 

As resinas para base de próteses removíveis parciais e totais convencionais ou 

sobre implantes apresentam, em sua maioria, polimerização térmica, em função do 

maior grau de conversão de monômero em polímero e de suas propriedades 

otimizadas em relação à química. Recentemente a empresa Vipi desenvolveu uma 

resinas acrílica com possibilidade de polimerização química ou térmica (bivalente), 

de acordo com o monômero utilizado e com foco em prótese sobre implante. 

3. OBJETIVOS 

Esse estudo avaliou a sorpção e a solubilidade da resina acrílica Trilux Base (Vipi), 

que pode ser polimerizada quimicamente ou termicamente. 



4. METODOLOGIA 

Foram confeccionados 20 corpos-de-prova circulares (8,0x2,0mm) divididos em 2 

grupos segundo o material (N=10). O polímero (14,0g) foi manipulado com 

monômero (7,0mL) para ativação química ou térmica. No primeiro caso, o material 

foi vertido em molde de silicone e aguardado o tempo de polimerização (20 minutos). 

No caso de ativação térmica, foi realizada prensagem em mufla e seguido ciclo de 

polimerização de 30 minutos a 70oC e mais 90 minutos a 100oC. Os corpos-de-prova 

foram colocados em dessecador (37oC, 24h) até atingir massa constante (M1) e, a 

seguir, imersos em água destilada (48h), sendo novamente pesados (M2). Para a 

obtenção da nova massa constante (M3), os corpos-de-prova foram colocados em 

dessecador (24h). O cálculo de sorção e solubilidade baseou-se, respectivamente, 

nas equações (M2-M3)/V e (M1-M3)/V. Os dados foram analisados (Anova, Tukey, 

p≤0,05). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Definidos o objetivo da pesquisa, os materiais e a metodologia indicada para 

avaliação da sorção e da solubilidade da resina polimerizada de diferentes formas,  

seguiu-se a realização do experimento e a análise de dados, de acordo com o 

exposto. 

6. RESULTADOS 

A sorpção e a solubilidade foram maiores (p≤0,05) para o material manipulado com 

monômero para ativação química, com valores de 9,0±0,1µg/mm3 e 2,5±0,3µg/mm3, 

respectivamente. O uso do monômero para ativação térmica resultou em sorpção de 

6,3±0,2µg/mm3 e solubilidade de 0,8±0,3µg/mm3. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A sorpção e a solubilidade foram maiores (p≤0,05) para a resina acrílica com 

polimerização química, comparativamente à térmica. 
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