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Solução apresentada
Próteses dentárias são aparelhos usados para substituir dentes ausentes, feitas
principalmente de gesso. Existem 5 tipos de materiais empregados na produção de
próteses, de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado. Dentre os materiais estão as
resinas, obtidas por processos de polimerização de, geralmente, metacrilato de metila, cuja
metodologia aplicada para fabricação envolve o aquecimento do material preexistente para
se obter o molde da prótese. As resinas acrílicas termicamente ativas são as mais indicadas
em casos de prósteses totais e parciais removíveis (AMORIM et al., 2020).
Confecção da prótese
Durante a avaliação do caso do paciente que necessite de uma prótese, alguns passos são
seguidos para que se confeccione uma prótese que melhor reproduza a dentição avaliada,
assim como o uso correto de materiais apropriados (TURANO, 2019).

Molde: primeiro processo em que o dentista obtém a cópia da boca do paciente com
algum material de moldagem;

Moldagem: ao depositar o material dentro de uma moldeira, o dentista faz com que o
produto adquira a forma mais geral da boca do paciente;

Modelagem: aqui o dentista fará os ajustes mais finos de áreas menores, como a do
núcleo de um dente;

Modelo: produto final da cópia da cavidade oral do paciente (TURANO, 2019).
Considerando a necessidade de se produzir uma prótese, indica-se uma moldagem
preliminar com alginato, um hidrocolóide comumente utilizado na indústria, podendo servir
como estabilizante, espessante ou geleificante, usado como base para soluções aquosas
nas áreas alimentícia, odontológica e biotecnológica (IWAKI, 2010). Sendo comum optar
pelo uso do alginato para um primeiro molde, por se tratar de um material de fácil
manipulação e mais acessível, é possível se basear no trabalho feito de forma adequada e
na consistência correta para a confecção da prótese final (TURANO, 2019);
Isolante para resina acrílica/gesso
Após o processo de construção do molde, ou a prótese, já em gesso, pode ocorrer a
aplicação de isolante para que o material não apresente nenhum nível de porosidade, para
não haver adesão do gesso à resina e também para que não haja risco para a saúde do
usuário posteriormente, assim como não interferir na forma da prótese (AMORIM et al.,
2020).
O isolante utilizado mais comum reportado na literatura é composto por: alginato de sódio
(principal componente), lauril sulfato de sódio, trissódio fosfato, metilparabeno e água
deionizada (TURANO, 2019).
Lauril sulfato de sódio é uma mistura de alquisulfatos de sódio que agem como surfactantes,
o mesmo que tensoativos, ou seja, servem para modificar/reduzir a tensão superficial do
líquido, permitindo a interação com outras substâncias (ECYCLE, c2021).
De acordo com a RDC nº 272 de 14 de março de 2019, o trissódio fosfato é um composto
inorgânico que age como emulsificante e estabilizante para homogeneizar misturas.
Dallanora et al. (2016) afirmam que o metilparabeno é um tipo de conservante utilizado em
água, alimentos, produtos cosméticos e farmacêuticos, com ação antimicrobiana, que se
apresenta como pó no mercado.
Segundo Splabor (c2022), a água deionizada é consumida pela indústria como água de
processo, tendo essa denominação por ter os íons removidos de sua composição por meio
de resinas trocadoras de íons.
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Conclusões e recomendações
Como exposto, o metilparabeno é a substância utilizada como conservante dentro da
mistura que forma o isolante para gesso/resina acrílica, sendo indicada pela RDC nº 528 de
04 de agosto de 2021 para uso em cosméticos.
Para mais informações e detalhamento sobre isolante para gesso, recomenda-se acessar
o site: <http://www.respostatecnica.org.br> e realizar a busca no Banco de Respostas,
utilizando os códigos das respostas 10748, 12782, 13186, 18707 e 28168, ou as palavraschaves, alginato de sódio, conservação, conservante, gesso odontológico e prótese
dentária para encontrar arquivos disponíveis.
Recomenda-se especialmente a leitura das seguintes Respostas Técnicas:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Gesso dentário. Resposta
elaborada por Glecimar Fabrin Pozza. Bahia: RETEC/IEL - BA, 2008. (Código da Resposta:
10748). Disponível em: <www.respostatecnica.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2022.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Próteses dentárias. Resposta
elaborada por Andréa Pires Ferrão. Rio de Janeiro: REDETEC - RJ, 2008. (Código da
Resposta: 12782). Disponível em: <www.respostatecnica.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2022.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fabricação de gel dental. Resposta
elaborada por Sarah Cristina Teixeira Silva. Minas Gerais: CETEC - MG, 2008. (Código da
Resposta: 13186). Disponível em: <www.respostatecnica.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2022.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Mufla de uso odontológico.
Resposta elaborada por Gabrielle Chaiben Consentino Franco de Souza. Paraná: TECPAR PR, 2011. (Código da Resposta: 28168). Disponível em: <www.respostatecnica.org.br>.
Acesso em: 15 ago. 2022.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Técnicas de acabamento e
polimento em prótese dentária. Resposta elaborada por Lucas J. Campanha. São Paulo:
SIRT - SP, 2013. (Código da Resposta: 28168). Disponível em:
<www.respostatecnica.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2022.
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