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RESUMO

O indivíduo que perdeu o globo ocular pode ser reabilitado com uma prótese ocular que 
necessita ser natural e estética. No entanto, métodos de coloração e caracterização da íris 
durante os processamentos laboratoriais podem levar ao manchamento da esclera levando 
ao insucesso do trabalho. Esta pesquisa visou identificar o protocolo de processamento 
laboratorial que apresentou o menor manchamento da esclera após coloração das íris das 
próteses oculares. Foram confeccionados 40 corpos de prova com três técnicas diferentes e 
um grupo controle. A tinta das calotas de íris, pintadas manualmente com tinta automotiva, 
foi isolada da resina acrílica autopolimerizável utilizada para colagem das mesmas nos cor-
pos de prova. As três técnicas de colagem e isolamento foram com cianoacrilato, cola PVA 
e fita adesiva. Utilizou-se o teste exato de Fisher para avaliar o manchamento em dois mo-
mentos: após colagem das calotas de íris nos corpos de prova e após acrilização da camada 
transparente final. Os índices de manchamento na primeira análise foram de 90% no grupo 
controle, 90% no grupo do cianoacrilato, 80% no grupo da cola PVA e 40% no grupo da 
fita adesiva. No segundo momento, 90% do grupo controle apresentou manchamento, 
90% do grupo do cianoacrilato, 80% da cola PVA e 70% da fita adesiva. O teste exato de 
Fisher apresentou para os grupos cianoacrilato p=0,7; PVA p=0,5 e fita adesiva p=0,2. Nas 
três técnicas utilizadas, os índices de manchamento foram elevados, o que sugere a neces-
sidade de mais estudos e aprimoramento quanto às técnicas e/ou materiais de coloração e 
isolamento.  

Descritores: Olho artificial, íris, estética, reabilitação.

ABSTRACT

The individual who has lost the eyeball can be rehabilitated with an ocular prosthesis 
that needs to be natural and aesthetic. However, methods of staining and characterization 
of the iris during laboratory processing can lead to staining of the sclera leading to the 
failure of the work. This research aimed to identify the laboratory processing protocol that 
presented the lowest sclera staining after the iris staining of the ocular prostheses. Forty 
specimens were made with three different techniques and a control group. The ink from the 
iris caps, manually painted with automotive paint, was isolated from the self-curing acrylic 
resin used to glue them to the specimens. The three bonding and isolation techniques were 
with cyanoacrylate, PVA glue, and adhesive tape. Fisher’s exact test was used to evaluate the 
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staining in two moments: after gluing the iris caps to the specimens and after acrilization of 
the final transparent layer. The staining indexes in the first analysis were 90% in the control 
group, 90% in the cyanoacrylate group, 80% in the PVA glue group, and 40% in the adhe-
sive tape group. In the second moment, 90% of the control group presented staining, 90% 
of the cyanoacrylate group, 80% of the PVA glue, and 70% of the adhesive tape group. 
Fisher’s exact test presented for the cyanoacrylate p=0.7 groups; PVA p=0.5, and adhesive 
tape p=0.2. In the three techniques used, the staining indexes were high, which suggests 
the need for further studies and improvement regarding staining and insulation techniques 
and/or materials.   

Descriptors: Artificial eye, iris, esthetics, rehabilitation.

INTRODUçãO

Perdas oculares podem ser causadas por traumas, 
malformações congênitas, glaucoma ou neoplasias 
malignas1,2. A perda parcial ou total do olho é um fato 
que compromete não somente a função perdida da vi-
são, mas resulta em consequências estéticas e psicos-
sociais que influenciam diretamente na autoestima e 
levam o indivíduo a uma dificuldade de relacionamento 
social3,4. 

Os pacientes que possuem ausência ou deficiência 
ocular e cujo tratamento indicado seja a reabilitação 
estética podem realizar a confecção de uma prótese 
ocular4,5,6. A prótese ocular é uma reabilitação aloplás-
tica que possui como finalidade primordial o resgas-
te da identidade do indivíduo e sua reintegração ao 
convívio social3. Por isto, a reabilitação do olho perdido 
deve ser realizada logo após a completa cicatrização 
da cirurgia, pois a prótese ocular mantém o volume da 
cavidade, a redução da anoftalmia, restabelecendo os 
movimentos, a estética e qualidade de vida ao indiví-
duo2,7.

Durante a fabricação de uma prótese ocular alguns 
fatores importantes devem ser considerados, como o 
peso da peça, o formato e tamanho do defeito ocular 
a ser reabilitado, a correta confecção e adaptação da 
porção da esclera, a correta cor e diâmetro da íris e o 
domínio e boa execução da técnica escolhida para ca-
racterização da íris e da esclera8. Além disso, essas pró-
teses devem visar, do ponto de vista estético, a maior 
naturalidade possível e, para isso, há métodos para o 
restabelecimento e caracterização da íris, uma vez que 
o processo de coloração e caracterização é uma das 
fases mais delicadas na confecção das próteses9.  

Carvalho10 (2007) relatou que os fatores para 
obter sucesso em uma prótese ocular são o conheci-
mento da anatomia da íris, o domínio e boa execu-
ção da técnica escolhida para caracterização e uso de 
materiais adequados. Mesmo respeitando todos esses 
fatores e tendo o domínio das técnicas de coloração 

e caracterização das íris, há a possibilidade de erros 
por manchamento da esclera inerentes ao operador e 
relacionados aos processamentos laboratoriais. Esses 
manchamentos acabam por inviabilizar a entrega do 
trabalho por causa do resultado insatisfatório, resultan-
do no manchamento da pintura da íris e da esclera da 
prótese, levando à repetição de todo o processo. Faz-
-se necessário estudo de técnicas que proporcione o 
maior aproveitamento da peça protética pelo paciente, 
visando reabilitá-lo, devolver qualidade de vida, evitar 
o desgaste do mesmo ao se submeter a consultas des-
necessárias para a repetição da confecção da prótese e 
diminuir custos do processamento laboratorial.

A esclera ocular não possui, no geral, uma carac-
terização tão específica e diferenciada. Ao contrário da 
íris que pode ser comparada à marca digital dos dedos 
– única em cada ser humano. No mesmo indivíduo po-
dem apresentar pequenas diferenças entre si10.  Assim, 
o aspecto de naturalidade das próteses oculares recai 
para a representação fiel da íris dos pacientes toman-
do-se como base a remanescente. É fundamental que 
as cores da íris sejam reproduzidas obtendo-se natu-
ralidade estética, pois mesmo uma prótese estando 
bem adaptada, se esta não apresentar uma fiel repre-
sentação da íris do paciente, a prótese acaba sendo 
descartada e o processo de confecção é repetido para 
conseguir um resultado que satisfaça os anseios e ne-
cessidades do paciente11.  

Desta forma, torna-se necessária a realização de 
pesquisas que contribuam para a detecção de possíveis 
erros de técnica durante a confecção de próteses ocu-
lares, diminuindo as repetições do trabalho, levando ao 
maior proveito da peça protética pelo paciente, maior 
satisfação do mesmo quanto aos resultados e diminui-
ção dos custos laboratoriais. Este trabalho teve por ob-
jetivo identificar o protocolo de processamento labora-
torial que apresentou menor manchamento da esclera 
devido à coloração das íris das próteses oculares. 
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METODOLOgIA

Confecção dos corpos de prova
Para obtenção dos corpos de prova foi usado como 

base a metodologia descrita por Fernandes3 (2004), mas 
contendo variações adequadas ao estudo proposto. 

Foram confeccionados 5 modelos que representa-
vam o formato desejado dos corpos de prova. Cortou-
-se um tubo de PVC tamanho ¾ em 6 mm com ajuda 
do cortador de tubos (Tramontina - PRO Ltda, garibal-
di/RS, Brasil). Obtiveram-se 5 aros que foram medidos 
com auxílio de um especímetro para verificar se esta-
vam no tamanho definido. Receberam acabamento 
com lixas d’água (Figura 1). 

Os aros, antes de serem preenchidos com resina 
acrílica incolor autopolimerizável (Clássico, Campo Lim-
po Paulista/SP), passaram por um processo de impressão 
de uma calota de íris para que esta ficasse marcada no 
centro dos moldes dos corpos de prova. Esta impressão 
foi realizada utilizando silicone por adição para laborató-
rio (Zetalabor Hard 85 Shore A, Zhermack Dental, Labor-
dental Ltda., São Paulo/SP). Foi realizada a moldagem 
do aro (Figura 2) em conjunto com uma calota para íris 
(Clássico, Campo Limpo Paulista/SP) e fixada por silicone 
de adição denso na cor amarelo (Express XT Putty Soft, 
3M ESPE, Minnesota, Estados Unidos). 

No molde obtido com o silicone laboratorial, foi 
realizada uma nova moldagem com silicone de adição 
leve (Dimension Penta H, 3M ESPE, Minnesota, Esta-
dos Unidos) com auxílio de uma máquina de automix 
(Pentamix 3, 3M ESPE, Minnesota, Estados Unidos). 
Fixou-se o aro na impressão de silicone de adição leve 
(na Figura 3 representado na cor roxo) com silicone de 
adição denso na cor amarelo (Express XT Putty Soft, 
3M ESPE, Minnesota, Estados Unidos). Este aro foi pre-
enchido com resina autopolimerizável incolor (Clássico, 
Campo Limpo Paulista/SP) para obter os 5 moldes usa-

dos para a confecção dos corpos de prova (Figura 3). 
Os 5 modelos foram moldados com silicone por 

adição para laboratório (Zetalabor Hard 85 Shore A, 
Zhermack Dental, Labordental Ltda., São Paulo/SP) 
para obter os corpos de prova. Esses modelos foram 
incluídos em mufla e contra-mufla para forno de mi-
cro-ondas (Vipi STg, Vipi Produtos Odontológicos, 
Pirassununga/SP) com silicone laboratorial e gesso co-
mum (gesso tipo II, Asfer Indústria Química Ltda, São 
Caetano do Sul/SP) (Figura 4), manipulados de acordo 
com as indicações do fabricante. O silicone entre mufla 
e contra-mufla foi isolado (Isolante Cel-Lac, SS White, 
New Jersey, Estados Unidos) a fim de evitar a aderência 
entre as partes.

Os modelos foram removidos e obteve-se uma for-
ma para a confecção dos corpos de prova. Foi utilizada 
resina acrílica termopolimerizável incolor para micro-
-ondas (Vipi Wave, Vipi Produtos Odontológicos, Piras-
sununga/SP). A resina acrílica preencheu a mufla e foi 
prensada em prensa hidráulica com a força de 1.000 
KgF durante 1 hora.

Após evaporação do monômero residual, foi pro-
cessada então em forno de micro-ondas de 1200-1400 
Watts (Panasonic NN gT6825SRUN, Panasonic do Bra-
sil Ltda, Manaus/AM), de acordo com as recomenda-
ções do fabricante. O ciclo foi no estágio inicial de 20 
minutos com 10% de potência, e no estágio final de 5 
minutos com 30% de potência. 

Aguardou-se o tempo de resfriamento em tempe-
ratura ambiente da mufla para a sua abertura (Figura 
5), os corpos de prova foram demuflados e recebe-
ram acabamento e polimento por técnicas laborato-
riais convencionais para resinas acrílicas (Figura 6). 
Repetiu-se o processo até obter 40 corpos de prova 
no total. 

Figura 1 – Aro de PVC após acabamento. Figura 2 – Negativo da impressão da calota no molde e o con-
junto aro e calota.
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Pintura e colagem das calotas de íris
A pintura das calotas pré-fabricadas (Artigos Odonto-

lógicos – Clássico, São Paulo/SP) para confecção de íris foi 
realizada com tinta automotiva preta aplicando-se duas 
camadas sucessivas com pincel nº 00 (Figura 7). Aguar-
dou-se a secagem da tinta entre uma camada e outra. 

Foram realizadas as colagens e acrilizações nos 40 
corpos de prova divididos em três variações de técnica 
de colagem das calotas e um grupo controle, descrito 

Figura 3 (A-B) – A) Conjunto de silicone por adição denso, o fluido e o aro e B) modelo que representa o formato dos 
corpos de prova.

Figura 4 – Mufla para micro-ondas com os 5 modelos moldados em silicone 
laboratorial.

Figura 6 – Corpos de prova prontos para 
os testes.

A B

Figura 5 – Corpos de prova na mufla 
após polimerização.

a seguir:
Aplicação de fita adesiva transparente na parte tra-

seira da calota. 
Aplicação de duas camadas de cola de cianoacrila-

to na parte traseira da calota.
Aplicação de uma camada de cola branca PVA (la-

vável) na parte traseira da calota.
grupo controle sem nenhuma camada de prote-

ção aplicada na calota.

Full Dent. Sci. 2021; 12(48):115-122.
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Após a secagem da resina utilizada para colagem, 
os excessos foram recortados e dado o acabamento. 
Então, foi realizada a primeira avaliação dos corpos de 
prova, anotados os resultados e tabulados.

Figura 7 – Pintura das calotas 
para íris.

Figura 8 (A-B) – A) Corpo de prova e calota sendo colados e B) corpo de prova com 
íris colada com a técnica de isolamento da fita adesiva, cianoacrilato e cola PVA.

Figura 9 – Mufla com o conjunto corpo de prova e cama-
da de cera 7.

Figura 10 – Mufla com os corpos de prova com a camada 
transparente final.

A B

Realizou-se a colagem de cada calota com resina 
acrílica autopolimerizável incolor no corpo de prova 
(Figura 8), recortados os excessos e, por fim, feitos o 
acabamento e polimento.

Inclusão da camada transparente final nos cor-
pos de prova

Em cada corpo de prova foi aplicada uma camada 
de cera 7 de 0,5 mm de espessura e estes foram inclu-
ídos em mufla e contra-mufla com silicone laboratorial 
(Figura 9). Em seguida, eliminou-se a cera com água a 
100ºC, realizou-se o preparo e prensagem com força 
de 1.000 KgF da resina incolor termopolimerizável para 
micro-ondas, durante 1 hora. O conjunto todo foi leva-
do ao forno de micro-ondas conforme as recomenda-
ções do fabricante para ciclo em forno de 1200 a 1400 
Watts para polimerização da camada transparente fi-

nal. Aguardou-se o resfriamento da mufla para a sua 
abertura (Figura 10) e, em seguida, os corpos de prova 
foram removidos. Receberam acabamento e polimento 
por técnicas laboratoriais convencionais. 

A sequência de acabamento e polimento foi exe-
cutada com brocas maxicut, aplicação de lixas d’água, 
lavagem com palha de aço e polimento com pedra po-
mes e branco de Espanha (Figura 11). 

Após a finalização, acabamento e polimento, os 
corpos de prova foram novamente avaliados e, então, 
tabulados os resultados obtidos.
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ANáLISE ESTATíSTICA

Os resultados foram tabulados na primeira etapa 
de testes laboratoriais. Após a segunda etapa foram 
novamente avaliados e tabulados. Em cada etapa ava-
liou-se a ocorrência nos corpos de prova de mancha-
mento na própria íris ou pelo extravasamento da tinta, 
visível a olho nu após o processamento laboratorial.

Os resultados foram tabulados no programa Excel 
e apresentados em gráficos de barra com os números 
de corpos de prova que apresentaram ou não man-
chamento em cada etapa. A análise estatística foi pelo 
teste exato de Fisher com auxílio do programa BioEstat 
versão 5.0 após avaliação final da presença ou não do 
manchamento. Os três grupos foram comparados ao 
grupo controle.

RESULTADO

Foram avaliados um total de 40 corpos de prova 
subdivididos em quatro grupos de 10, sendo um gru-
po controle, um grupo com aplicação de cianoacrilato, 
um grupo com aplicação de cola PVA e o último gru-

Gráfico 1 – Avaliação do manchamento após a primeira 
etapa de testes laboratoriais.

Gráfico 2 – Avaliação do manchamento após a segunda 
etapa de testes laboratoriais.

Figura 11 – Sequência do acabamento e polimento final dos corpos de prova.

po com aplicação de fita adesiva. Avaliou-se o man-
chamento em duas fases. Na primeira fase, verificou 
se houve manchamento após a colagem das calotas 
de íris aos corpos de prova e acabamento. Na segun-
da fase, se houve manchamento após a acrilização da 
camada transparente final e acabamento. O mancha-
mento ocorreu na primeira fase em 90% dos corpos de 
prova do grupo controle e do grupo com cianoacrilato, 
já no grupo com cola PVA foi de 80% e no grupo da 
fita adesiva de 40% (gráfico 1).

Na segunda fase de testes laboratoriais, o índice de 
manchamento dos grupos controle e com cianoacrilato 
permaneceu em 90%, o com cola PVA também per-
maneceu em 80% e o da fita adesiva subiu para 70% 
(gráfico 2).

O teste exato de Fisher avaliou a comparação do 
índice de manchamento entre cada grupo e o grupo 
controle após a segunda fase laboratorial. Apresentou 
para o cianoacrilato em comparação ao grupo controle 
p=0,7, o grupo PVA apresentou p=0,5 e o grupo fita 
p=0,2.

Presença de manchamento Presença de manchamento

Cianoacrilato CianoacrilatoPVA PVAFita FitaControle

Controle

Presente        Ausente Presente        Ausente

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
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DISCUSSãO

A fase de colagem das calotas de íris apresentou-
-se sensível às técnicas empregadas. Os índices de 
manchamento foram elevados, com o número de in-
sucessos maior do que os de sucessos. Isto se deveu, 
conforme Fernandes3 (2004) apontou em seu estudo, 
como resultado da interação da tinta com a resina acrí-
lica autopolimerizável incolor. A variação das técnicas 
de isolamento da tinta das calotas de íris mostrou que, 
independente da técnica empregada, o processamento 
laboratorial é uma fase delicada na confecção de pró-
teses oculares. Moreno et al.12 (2015) afirmaram que 
a técnica usada para a coloração e confecção labora-
torial da prótese ocular afeta a estabilidade de cor das 
mesmas. 

Dentre as técnicas avaliadas, a da fita adesiva mos-
trou-se com os menores índices de manchamento na 
primeira fase de colagem das calotas com 40%, po-
rém, apresentou maior porcentagem ao passar nova-
mente pela inclusão em mufla e acrilização da cama-
da transparente final. Este índice elevou-se a 70% de 
manchamento dos corpos de prova. A técnica da fita 
adesiva possui um valor de significância de p=0,2, por-
tanto, a segunda fase de acrilização elevou os índices 
de manchamento, e provavelmente o fato de ter pas-
sado por prensagem e ciclo de polimerização levou ao 
surgimento dessas manchas. A técnica do cianoacrila-
to, cujo manchamento permaneceu em 90% nas duas 
fases, e da cola PVA que permaneceu em 80% nas 
duas fases, indicam que o manchamento ocorreu no 
momento da colagem e, que na segunda fase, o man-
chamento apenas aumentou. Os valos de significância 
são de p=0,7 para o cianoacrilato e de p=0,5 para a 
cola PVA, demonstrando que, independentemente da 
fase, os índices de manchamento foram elevados e, 
portanto, o trabalho seria insatisfatório em ambas as 
técnicas. 

A reconstrução e reprodução da íris em próteses 
oculares pode dar-se de duas formas: por meio de fo-
tografia da íris remanescente do paciente ou por técni-
cas de coloração. A primeira é uma forma rápida de se 
obter digitalmente com o uso de uma máquina foto-
gráfica a reprodução. A segunda demanda mais tempo 
para elaboração e habilidades manuais e artísticas13. 
Para goutam et al.14 (2015) e Prithviraj et al.15 (2013), a 
reprodução por foto exige menos tempo para confec-
ção e não requer habilidades artísticas manuais, porém 
os resultados são variáveis de acordo com a qualida-
de do papel e tintas empregadas para impressão, por 
isto, existem outras formas de representá-las. A técnica 
de fotografia digital deve ser utilizada como segunda 
opção diante dos casos a serem reabilitados, pois não 
representa com tanta naturalidade como as pintadas 
manualmente. Além deste fator, goiato et al.8 (2010) 
relataram que o método de representação por foto-

grafia impressa apresentou a pior estabilidade com o 
envelhecimento da peça protética16.

Alguns dos fatores prováveis que levam ao man-
chamento da tinta são a interação com a resina acrílica 
autopolimerizável incolor no momento da colagem3, a 
oxidação da tinta durante a sua secagem11, interação 
do monômero residual com a tinta17, além da tempe-
ratura do ciclo de polimerização que pode alterar a es-
tabilidade de cor das íris. Não há na literatura fatores 
que esclareçam se as alterações de manchamento de 
tinta podem ser aumentadas por fatores como o uso 
de resina acrílica termopolimerizável por energia de 
micro-ondas17.

CONCLUSãO

Independente da técnica empregada, o processa-
mento laboratorial é uma fase delicada na confecção 
de próteses oculares. Nenhuma das técnicas emprega-
das nesta pesquisa foram seguras para evitar o man-
chamento das íris. Há necessidade de mais estudos e 
aprimoramento quanto às técnicas e/ou materiais de 
coloração e isolamento. A entrega de uma peça pro-
tética de globo ocular só é considerada como sucesso 
quando sua estética não é prejudicada por mancha-
mentos, além de outros fatores concomitantes. 
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