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R e s u m o  

 

Sorgini, DB. Avaliação da perda de massa e alteração da rugosidade superficial causada 
pela associação dos métodos mecânico (escovação) e químico (imersão) de higiene de 
próteses totais. Ribeirão Preto, 2011. 112p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) - 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a perda de massa e a alteração da rugosidade 

superficial causadas pela associação dos métodos mecânico (escovação) e químico (imersão) 

de higiene de próteses totais. Foram utilizados 72 corpos de prova (90 x 30 x 3 mm) de 

Plexiglass. O ensaio de escovação (método mecânico) foi realizado em máquina de escovação 

(Mavtec), em frequência de 356 rpm, curso da escova (Tek Macia) de 3,8 centímetros, peso 

da sapata de 200 gramas e tempo de 50 minutos (simulação de 01 ano de escovação). Como 

suspensões, foram utilizadas água destilada e 04 dentifrícios (02 convencionais: Sorriso e 

Colgate; e 02 específicos para próteses totais: Polident e Corega). Após a escovação, os 

corpos de prova foram imersos (hipoclorito de sódio 0,5% - NaClO) por 121,6 horas 

(simulação de 01 ano de imersão, por 20 minutos diários). Foram obtidos 06 grupos, sendo 01 

controle (C – escovação e imersão em água) e 05 experimentais (Ex1 – água; Ex2 – Sorriso; 

Ex3 – Colgate; Ex4 – Polident; Ex5 – Corega; todos imersos em NaClO). A perda de massa 

foi avaliada pelo método Gravimétrico, sendo as pesagens realizadas em balança (Metler 

Toledo GMbH) antes dos procedimentos de higiene (M1), após a escovação (M2) e após a 

imersão (M3). A alteração da rugosidade superficial (µm) foi avaliada por rugosímetro 

(Surftest SJ-201P), por meio da obtenção de média de três leituras (4,0 mm de comprimento e 

valor de “cut-off” de 0,8 mm, a 0,5 mm/s) antes dos procedimentos de higiene (R1), após a 

escovação (R2) e após a imersão (R3).  Os resultados foram submetidos a ANOVA (dois 

fatores) e teste de Bonferroni. Para a perda de massa, após o ensaio mecânico, entre os 

dentifrícios, os maiores valores foram registrados para Ex2 (-0,0137±0,0085), Ex3 (-

0,0123±0,0038) e Ex5 (-0,0121±0,0032), e menores para Ex4 (-0,0072±0,0017); após o método 

combinado, os maiores valores foram obtidos para os grupos Ex2 (-0,0184±0,0040) e Ex3 (-

0,0155±0,0034), e os menores para Ex4 (-0,0108±0,0023); o método combinado resultou em 

maior perda de massa que o método mecânico, exceto para o grupo Ex5. Para a alteração da 

rugosidade superficial, após o ensaio mecânico, os menores valores foram registrados para 

Ex1 (-0,007±0,016) e Ex4 (0,402±0,378) e maiores para os demais; após o método combinado, 

os maiores valores foram obtidos para Ex2 (1,617±1,190) e Ex5 (1,634±1,082), e os menores 

para Ex1 (-0,063±0,013); não houve diferença entre os tratamentos. Conclui-se que: 1. A 

escovação com dentifrícios acarretou maior perda de massa e alteração da rugosidade que a 
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escovação com água; 2. A imersão em NaClO 0,5% associada à escovação com dentifrícios, 

acarretou maior perda de massa e alteração da rugosidade, quando comparada à imersão em 

água; 3. O dentifrício Polident (específico) apresentou os menores valores de perda de massa 

e de rugosidade superficial para ambos os métodos (mecânico e combinado); 4. O método 

combinado não resultou em alteração da rugosidade superficial, mas acarretou maior perda de 

massa que o método mecânico, exceto para o dentifrício Corega (específico). 

 

Unitermos: Dentaduras Completas, Higienizadores de Dentaduras, Dentifrícios, Hipoclorito 

de Sódio. 
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The aim of this study was evaluate the weight loss and changes in surface roughness 

when mechanical and chemical methods of denture cleanser were associated. Seventy-two 

Plexiglass specimens (90x30x3 mm) were used. The brushing test was carried out using a 

toothbrushing machine (Mavtec), with a frequency of 356 rpm, course covered by brush 

corresponds to 3.8 cm, the load was standardized at 200 g, and length of 50 minutes (01 year 

of brushing). Like suspension, were utilized distilled water and 04 dentifrices (02 

conventional: Sorriso and Colgate; and 02 indicated for denture cleanser: Polident and 

Corega). After brushing, the specimens were immersed in sodium hypochlorite (NaClO) 0,5% 

for 121,6 hours (01 year of immersion). Six groups were obtained, 01 control (C – brushing 

and immersion with water) and 05 experimental (Ex1: water; Ex2: Sorriso; Ex3: Colgate; 

Ex4: Polident; Ex5: Corega- all immersed in NaClO). The specimens were weighed before 

the tests (M1), after the brushing test (M2) and after the immersion test (M3) in a precision 

balance (Metler Toledo GMbH). The surface roughness (µm) was evaluated by rugosimeter 

(Surftest SJ-201P) before the tests (R1), after the brushing test (R2) and after the immersion 

test (R3). The weight loss and roughness dates were subjected to ANOVA and Bonferroni 

tests (p < 0.05). After the brushing test, between the dentifrices, the greater values was 

registered for Ex2 (-0,0137±0,0085), Ex3 (-0,0123±0,0038) e Ex5 (-0,0121±0,0032), and the 

lowest for Ex4 (-0,0072±0,0017); after the association of the two methods, the grater values 

was obtained for Ex2 (-0,0184±0,0040) e Ex3 (-0,0155±0,0034), and the lowest for Ex4 (-

0,0108±0,0023); the association of the methods resulted in greater weight loss than the 

mechanical method, except for Ex5. For the surface roughness, after the mechanical test, the 

lowest values were registered for Ex1 (-0,007±0,016) and Ex4 (0,402±0,378), and the grater 

for the others; after the association of the methods, the greater values were obtained for Ex2 

(1,617±1,190) and Ex5 (1,634±1,082), and the lowest for Ex1 (-0,063±0,013); there was no 

difference for the treatments. We conclude that: 1. Brushing with toothpaste resulted in 

greater weight loss and change in roughness that brushing with water. 2. The immersion in 

NaClO 0.5% associated with tooth brushing caused greater weight loss and change of 

roughness, when compared to immersion in water. 3. The toothpaste Polident (specific) had 

the lowest mass loss and surface roughness for both methods (mechanical and combined) 4. 
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The association of the two methods resulted in no change in surface roughness, but in greater 

weight loss than the mechanical method, except for the Corega (specific). 

 

Uniterms: Complete Dentures, Denture Cleansers, Dentifrices, Sodium Hypochlorite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S u m á r i o  

1. Introdução ........................................................................................................................... 31 

 

2. Revisão da Literatura... ...................................................................................................... 37 

 

3. Proposição... ........................................................................................................................ 53 

 

4. Material e Método... ........................................................................................................... 57 

4.1. Corpos  de  prova: ...................................................................................................... 59 

4.2. Ensaios ....................................................................................................................... 60 

4.2.1. Método mecânico (ensaio de Escovação) ........................................................... 60 

4.2.2. Método químico (ensaio de Imersão) ................................................................. 62 

4.3. Métodos  de  análise ................................................................................................... 63 

4.3.1. Avaliação da Perda de Massa - Método Gravimétrico: ...................................... 63 

4.3.2. Avaliação da Rugosidade Superficial: ................................................................ 64 

4.4. Grupos  Obtidos ......................................................................................................... 65 

4.5. Planejamento  Estatístico ........................................................................................... 65 

 

5. Resultados... ........................................................................................................................ 67 

5.1. Avaliação da Perda de Massa .................................................................................... 69 

5.2. Avaliação  da  Alteração  de  Rugosidade  Superficial .............................................. 71 

 

6. Discussão... .......................................................................................................................... 73 

 

7. Conclusões... ........................................................................................................................ 83 

 

8. Referências bibliográficas... ............................................................................................... 87 

 

9. Apêndices... .......................................................................................................................... 99 

9.1. Apêndice  A – Resultados – Análise  da  Perda  de  Massa ..................................... 101 

9.2. Apêndice  B – Resultados – Análise  da  Rugosidade  Superficial ......................... 107 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I n t r o d u ç ã o  | 33 

Estudos evidenciam a precariedade da saúde oral de usuários de próteses totais (Smith 

e Sheiham, 1979; Hoad-Reddick et al., 1990; Moskona e Kaplan, 1992; Budtz–Jørgensen et 

al., 2000; Paranhos et al., 2000a, Kulak-Ozkan et al., 2002; Pires et al., 2002; Marchini et al., 

2004; Dikbas et al., 2006; Marchini et al., 2006; Visschere et al., 2006; Peracini et al., 2010). 

A má higiene está associada à falta de orientação adequada (Hoad-Reddick et al., 1990; 

Dikbas et al., 2006; Silva et al., 2006), às características anatômicas das próteses (Shay, 

2000), à diminuição da destreza manual dos pacientes (Dills et al., 1988; Murtomaa e 

Meurman, 1992; Kulak-Ozkan et al., 2002), à ineficácia dos produtos para limpeza das 

próteses (Budtz-Jørgensen, 1979; Augsburger e Elahi, 1982; Council on Dental Materials, 

Instruments and Equipments, 1983; Jagger e Harrison, 1995) e ainda, à falta de materiais 

específicos para higiene de próteses.  

O biofilme da prótese total é definido como uma camada microbiana densa formada 

por microrganismos e seus produtos metabólicos, sendo constituído por mais de 1011 

microrganismos por grama em peso seco (Nikawa et al., 1998). Com a presença do biofilme, 

os microorganismos presentes, especialmente Candida albicans, iniciam a colonização e 

tornam o biofilme patogênico (Samaranayake et al., 1980; Henriques et al., 2004; Yildirim e 

al., 2005), podendo ser prejudicial tanto à mucosa oral, como à saúde geral do paciente, 

causando infecções locais ou sistêmicas (Budtz-Jørgensen, 1978; Nikawa et al., 1998; 

Mohammad et al., 2004).  

O produto ideal para higiene deve ser de fácil manuseio; efetivo na remoção dos 

depósitos orgânicos, inorgânicos e manchas; bactericida e fungicida; não tóxico ao paciente; 

não deletério aos materiais constituintes do aparelho e de baixo custo (Abere, 1979; Budtz-

Jørgensen, 1979; Abelson, 1981; Council on Dental Materials, Equipments and Instruments, 

1983; Ferran et al., 1984; Abelson, 1985; Jagger e Harrison, 1995). Os métodos propostos 

podem ser classificados em dois grupos principais: mecânicos e químicos (Nikawa et al., 

1999; Shay, 2000).  

Os métodos químicos, de acordo com seus componentes principais e mecanismos de 

ação, são classificados em hipocloritos, peróxidos, peróxidos neutros com enzimas, enzimas, 

ácidos, drogas brutas e enxaguatórios para dentaduras (Nikawa et al., 1999). A higienização 

pelo método químico consiste na imersão do aparelho em soluções com ação solvente, 

detergente, bactericida e fungicida, sendo que tais soluções podem ser utilizadas de forma 

isolada ou associada a métodos mecânicos de limpeza, como a escovação (Dills et al., 1988; 

Chan et al., 1991; Nikawa et al., 1999; Paranhos et al., 2007a). Uma das vantagens citadas, 
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além da facilidade de uso, refere-se à ausência de abrasão dos materiais constituintes do 

aparelho protético (Abere, 1979), porém tal propriedade não tem sido amplamente avaliada. 

Como principais desvantagens, podem ser citadas a possibilidade de clareamento da resina 

acrílica, a corrosão de componentes metálicos e o alto custo dos produtos no mercado (Abere, 

1979; Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1983; Abelson, 1985; 

Robinson et al., 1985; McNeme et al., 1991; Ünlü et al., 1996). Existem duas classes 

principais de higienizadores de imersão: os hipocloritos alcalinos e os peróxidos alcalinos. 

O hipoclorito alcalino têm sido considerado um método efetivo de higiene (Moore et 

al., 1984; Kulak et al., 1997), atuando na matriz orgânica na qual ocorre a formação de 

cálculo (Abere, 1979; Budtz-Jørgensen, 1979), constitutindo-se em agente bactericida e 

fungicida, bem como clareador de manchas (Budtz-Jørgensen, 1979; Abelson, 1985; Webb et 

al., 1995). Além do gosto desagradável, a grande desvantagem desse produto é que, 

dependendo de sua concentração e do tempo de imersão, pode provocar danos aos materiais 

constituintes do aparelho protético, como clareamento da resina acrílica (Mac Callum et al., 

1968; Robinson et al., 1987; Ma et al., 1997; Davi et al., 2009; Paranhos et al., 2009a; 

Peracini et al., 2010), e manchamento e corrosão de componentes metálicos (Backenstose e 

Wells, 1977; Kastner et al., 1983; McGowan et al.,1988). A recomendação do uso do 

hipoclorito de sódio na forma diluída (soluções alvejantes domésticas) para higienização e 

esterilização de próteses acrílicas é comum (Jagger e Harrison, 1995; Nikawa et al., 1999; 

Shay, 2000; Barnabé et al., 2004). Tem sido sugerido que a imersão noturna consiste em um 

método efetivo na higienização de próteses (Budtz-Jørgensen, 1979; Basson et al., 1992; 

Lacerda, 1998).   

Os métodos mecânicos são classificados em escovação (com água, sabão, pastas ou 

abrasivos) e aparelhos ultra-sônicos. Entre os métodos mecânicos de higienização, a 

escovação com escova dental e dentifrício ou sabão é o mais difundido, sendo uma prática 

comum de higiene oral (Andrade Jr et al., 1998; Dyer et al., 2001; Paranhos et al., 2007b). 

Tem a vantagem de ser um método simples, de baixo custo e eficaz na remoção de manchas e 

depósitos orgânicos (Purnaveja et al., 1982: Paranhos et al. 2007a; Panzeri et al., 2009). 

Possui as desvantagens de dificuldade de uso (Apfelbaum, 1970; Abere, 1979; Budtz-

Jørgensen, 1979), principalmente para pacientes com problemas de coordenação motora 

(Abelson, 1985; Jagger e Harrison, 1995), possibilidade de abrasão da resina acrílica (Abere, 

1979; Budtz-Jørgensen, 1979) e danos às superfícies de materiais de reembasamento 

(Haselden et al., 1998). A magnitude da abrasão gerada pela escovação depende de alguns 
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fatores, como abrasividade do dentifrício, características das cerdas das escovas, técnica e 

freqüência de escovação, força aplicada à escova e dureza do substrato escovado (Harte e 

Manly, 1976; Harrington et al., 1982; Harrison e Jagger, 1997; Consani et al., 1999; Harrison 

et al., 2004; Richmond et al., 2004; Paranhos et al., 2009b).  

Em relação à sua composição, os dentifrícios podem ser considerados produtos 

complexos, sendo constituídos de agentes espessantes, abrasivos, umectantes, tensoativos, 

edulcorantes e flavorizantes (Lara e Panzeri, 1988; Paranhos et al., 2000b; Panzeri et al., 

2009). Dentre suas propriedades físico-químicas, a mais estudada e discutida é sua 

abrasividade, tanto nas superfícies dentais, quanto nos materiais restauradores (Lara e Panzeri, 

1998). Para sua verificação in vitro, são desenvolvidos equipamentos capazes de simular 

condição aproximada da escovação realizada por usuários de próteses totais, e, nesse aspecto, 

além da escolha do substrato, um fator importante a ser destacado refere-se ao método de 

avaliação e quantificação do desgaste. Há necessidade do controle de fatores como tipo de 

escova (manual ou elétrica), técnica e freqüência de escovação, quantidade de dentifrício, 

força aplicada e temperatura (Harte e Manly, 1976; Purnaveja et al., 1982; Murray, 1986). 

A escovação com pastas de baixa abrasividade pode resultar em um aumento de 

manchas extrínsecas sobre o acrílico (Murray et al., 1986) e, por outro lado, o maior efeito 

adverso da escovação com dentifrícios de alta abrasividade é o desgaste de tecidos duros e de 

materiais restauradores e protéticos (Dyer et al., 2001). Tais danos, no que se refere à abrasão, 

na maioria dos casos, aparecem a longo prazo e têm sidos considerados como clinicamente 

insignificantes (Facq e Volpe, 1970; Heath e Wilson, 1974; Khan et al., 1984, 1985), porém, 

esses achados são provenientes de estudos in vitro. Um estudo mostrou que, em dois anos de 

escovação manual, é estimada uma perda de um terço de milímetro da superfície da base da 

prótese (Sexson e Phillips, 1951). Uma questão a ser levantada refere-se ao questionamento 

de quão abrasivo deve ser o agente higienizador para promoção de efetiva limpeza de uma 

prótese total, uma vez que apenas a abrasão é comumente estudada, sem associá-la à sua 

capacidade higienizadora (Rodrigues Garcia et al., 2004; Freitas e Paranhos, 2006; Freitas-

Pontes et al., 2009). Discussões sobre a relação entre efetividade de limpeza e grau de abrasão 

não têm sido amplamente relatadas. 

Além da efetividade dos agentes de imersão, um fator a ser considerado é a ausência 

de qualquer alteração física, mecânica, ou química da prótese, sendo importante a análise da 

eficácia do produto higienizador versus sua atuação sobre os materiais constituintes do 

aparelho (Neppelenbroek et al., 2005; Pavarina et al., 2003). Alterações de cor e da resistência 
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à flexão têm sido relatadas na literatura (Robinson et al., 1985, 1987; Ünlü et al., 1996; 

Polyzois et al., 1997; Ma et al., 1997; Orsi e Andrade, 2004; Diaz-Arnold et al., 2008), assim 

como da rugosidade superficial (Azevedo et al., 2006), porém, em períodos curtos de imersão, 

simulando desinfecções rápidas. 

Um importante fator a ser considerado, refere-se ao estudo dos efeitos adversos, 

quando tais soluções são usadas como agentes higienizadores diários pelos usuários de 

próteses totais. Paranhos et al. (2009a) relataram que a imersão de resinas acrílicas em 

hipoclorito de sódio por 20 minutos diários não causaram alterações na cor, resistência à 

flexão e rugosidade superficial desses materiais. Davi et al. (2010) analisaram as mesmas 

propriedades em resinas acrílicas após imersão por 8 horas diárias e concluíram que o 

hipoclorito de sódio a 1% causou alterações de cor e diminuição da resistência à flexão. 

Porém, é importante salientar que, em ambos os estudos, foi avaliado apenas o método 

químico de higiene e o período empregado foi de 180 dias, simulando um uso diário dos 

higienizadores por 06 meses.  

Dentro do estudo das propriedades físicas das resinas acrílicas, é de suma importância 

a análise da abrasividade e rugosidade superficial causadas pelos métodos de higienização. A 

perda de massa pela escovação pode interferir em sua adaptação (Richmond et al., 2004), e 

também em sua estética, causando perda de brilho e aumento da rugosidade superficial 

(Peracini et al., 2010; Machado et al., 2011). O aumento da rugosidade superficial torna a 

prótese mais propensa ao acúmulo de biofilme (Bollen et al., 1997; Zissis et al., 2000; 

Izumida et al., 2011) e dificulta sua remoção. Para que o acúmulo de biofilme na superfície da 

prótese seja o menor possível, sua rugosidade (Ra) não deve ultrapassar o valor de 0,2 µm 

(Ulusoy et al., 1986; Zissis et al., 2000; Pisani et al., 2010).  

A literatura evidencia que uma efetiva higienização pode ser alcançada com o uso do 

método combinado, ou seja, a associação de um método mecânico a um método químico 

(Basson et al., 1992; Keng e Lin, 1996; Cobargas et al., 1997; Shay, 2000; Paranhos et al., 

2007a). Os efeitos adversos causados pelos métodos de higienização, quando empregados de 

forma isolada, têm sido relatados na literatura (Ma et al., 1997; Dyer et al., 2001; Orsi e 

Andrade, 2004; Diaz-Arnold et al., 2008; Peracini et al., 2010; Machado et al., 2011). Sendo 

assim, torna-se importante o estudo de possíveis efeitos adversos à resina acrílica provocados 

pelo método combinado de higiene simulando seu uso rotineiro pelos usuários de próteses 

totais.          
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Os métodos de higienização podem ser classificados em mecânicos e químicos. 

Grande parte dos cirurgiões-dentistas indica o método químico de higienização, de forma 

isolada ou associado à escovação. O método químico consiste em imersão das próteses em 

varias soluções, entre elas, o hipoclorito de sódio. Assim, torna-se importante o estudo da 

influência da combinação de ambas as técnicas sobre importantes propriedades físicas da 

resina acrílica, como a resistência à abrasão. As metodologias mais utilizadas para 

quantificação da abrasão são a avaliação da perda de massa pelo método Gravimétrico e 

alteração da rugosidade superficial. 

Sexson e Phillips (1951) avaliaram os efeitos dos higienizadores de prótese sobre 

resinas acrílicas (bases e dentes artificiais), por meio de medidas de perda de massa, 

alterações no brilho e exames microscópicos de superfície. Uma máquina de escovação 

(Pepsodent) foi empregada, com corpos de prova estáticos ou sofrendo rotação, objetivando a 

alteração da trajetória de escovação. Os higienizadores caseiros causaram uma perda de massa 

duas vezes maior que os dentifrícios. Agentes variados, como o sabão e o sal produziram 

efeitos mínimos. A mudança de brilho e a formação de riscos e cavidades se correlacionaram 

com os resultados de perda de massa. A perda de massa foi a mesma para os corpos de prova 

estáticos ou rotacionados; porém, os corpos de prova estáticos perderam mais brilho e houve 

maior formação de riscos e cavidades. Concluiu-se que alguns materiais devem ser contra-

indicados para a limpeza das próteses, devido aos seus efeitos deletérios que podem tornar a 

manutenção da higiene mais difícil, devido ao aumento da rugosidade superficial. 

Wictorin (1971) analisou, por meio de estudo laboratorial, os efeitos abrasivos da 

escovação sobre a resina acrílica, por meio da avaliação da rugosidade superficial. Foi 

desenvolvida uma máquina de escovação oscilatória, sendo empregados uma escova (Pro 

Double) e um dentifrício (Colgate), com tempo de escovação de 60 minutos. As 

irregularidades da superfície das amostras foram analisadas antes e após o procedimento de 

escovação com um rugosímetro. Os resultados mostraram que a escovação com água produziu 

alguns riscos, sem perda de polimento das amostras, enquanto a escovação com dentifrício 

provocou maiores mudanças na superfície. As cerdas das escovas também sofreram 

modificações. As resinas sofreram influência química dos dentifrícios, o que facilitou a 

abrasão por escovação. 

Wictorin (1972) realizou um estudo com o objetivo de avaliar a abrasividade de 

dentifrícios comerciais e o efeito abrasivo de diferentes tipos de escovas dentais. Para isso, 

utilizou máquina de escovação, oito dentifrícios e oito escovas dentais, gerando 64 diferentes 
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combinações experimentais, testadas sobre corpos de prova confeccionados em resina 

acrílica. Os efeitos da escovação com os materiais testados foram avaliados através de 

rugosímetro, microscopia eletrônica de varredura e método Gravimétrico (avaliação da perda 

de massa). Os corpos de prova foram escovados por 60 minutos. Os menores e maiores 

valores de abrasividade foram encontrados em dentifrícios contendo metilmetacrilato e 

carbonato de cálcio como agentes abrasivos, respectivamente. A capacidade abrasiva das 

escovas também foi analisada, sendo que as escovas com cerdas de nylon foram menos 

abrasivas, enquanto as escovas com cerdas naturais, mais abrasivas. 

Pipko e El-Sadeek (1972) avaliaram tipos de resina acrílica para confecção de base 

para próteses totais e coroas, quanto à resistência à abrasão e à pigmentação, além de 

determinarem quais variáveis (tipo de resina, agentes de limpeza, escova, pigmento) 

contribuíram com maior significância nas alterações dos materiais. Para os ensaios de 

abrasão, foi utilizada uma máquina de escovação e para a leitura dos resultados, um 

reflectômetro. Para avaliação da mudança de cor, foram utilizados um colorímetro e um 

espectofotômetro. Foram avaliadas várias marcas comerciais de resinas acrílicas para 

confecção de coroas, combinadas com utilização de dentifrícios e resinas acrílicas para base 

de próteses, associadas a cinco agentes higienizadores. Além disso, quatro tipos de agentes 

foram empregados sobre as resinas para promover pigmentação. Também compararam 

escovas de cerdas naturais e sintéticas. As amostras tinham 35 mm de diâmetro e 8 mm de 

espessura. As medidas iniciais foram obtidas antes do ensaio de escovação, que consistiu em 

15000 ciclos (166 minutos). As escovas com cerdas naturais foram menos abrasivas. A 

melhor combinação consistiu em escova de dentes com cerdas naturais (macias ou médias), 

associada a pó dentifrício. A escova deve ter cerdas de comprimento uniforme, mais flexíveis 

e com pontas arredondadas. Os autores concluíram que a escolha da marca da resina e 

higienizador, depende do tipo de paciente, seus hábitos, nível de acúmulo de biofilme e 

mancha, tipo de escova a ser utilizada, entre outros fatores. Concluíram também que, quanto 

mais polida estiver a superfície da resina, maior será a resistência à abrasão e longevidade da 

prótese. Os autores indicam que, com exceção de casos em que resina altamente resistente à 

abrasão é utilizada e onde os cuidados com higienização são controlados, deve-se evitar o uso 

de pastas muito abrasivas para higienização de dentaduras. Também indicam a imersão em 

agentes químicos antes da escovação (sabão e água) com escova específica, produzindo 

menor abrasão das superfícies de contato.  



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 41 

Heath e Wilson (1974) salientam que dentifrícios formulados com o propósito da 

limpeza da dentição natural não são adequados para uso em higienização protética e 

higienizadores de prótese específicos são fabricados para suprir esta necessidade, e que, 

apesar disso, o uso de dentifrícios convencionais em próteses é bastante comum. Os 

dentifrícios constituem-se em auxiliares de higiene oral comuns, devendo ser considerados 

como parte normal do meio a qual as próteses e restaurações são expostas e que a deficiência 

em resistir aos efeitos dos dentifrícios pode ser uma falha das resinas e não dos dentifrícios. 

Os autores sugeriram que as pesquisas deveriam estar direcionadas para amostras 

padronizadas dos materiais testados, empregando-se diluições corretas das pastas, 

reprodutibilidade dos testes e emprego das técnicas de microscopia eletrônica de varredura 

para as avaliações. 

Roth e Fleming (1980) avaliaram a efetividade de higienizadores comerciais e caseiros 

em próteses. A primeira parte do trabalho consistiu em um questionário enviado a 75 

pacientes usuários de próteses removíveis abordando materiais, métodos e freqüência de 

higiene, além de satisfação com os mesmos. A maioria dos entrevistados utilizava 

higienizadores comerciais. Na segunda parte, foram testados produtos de imersão para 

verificação de mudança na cor e textura em amostras de resina acrílica de base de próteses, 

por meio de exames macroscópicos, encontrando-se mudança de textura para todos os 

produtos testados. Na terceira parte, foram testados os efeitos da escovação, utilizando-se 

diversos tipos de escova, dentifrício e sabão. Foram verificados, macroscopicamente, riscos 

nas superfícies das amostras, mais acentuados para as escovas dentais, do que para as escovas 

de próteses. O sabão provocou menores riscos, enquanto os dentifrícios produziram riscos 

moderados. 

Segundo Purnaveja et al. (1982), o cuidado com os tecidos orais e com a prótese, 

depende do conhecimento da variedade de higienizadores de dentaduras disponíveis e suas 

habilidades de limpeza. A maior vantagem do higienizador abrasivo é que, quando utilizado 

associado a uma escova, proporciona uma rápida e simples técnica de limpeza. No entanto, a 

resina acrílica, tendo baixo valor de dureza e pequena resistência à abrasão, pode sofrer danos 

com o emprego desse método de limpeza.  A resistência às forças mastigatórias não 

necessariamente indica a habilidade de um material em resistir à abrasão. Os autores 

utilizaram amostras de duas marcas comerciais de resina acrílica autopolimerizável que foram 

escovadas mecanicamente, com o auxílio de uma máquina de escovação e escovas de cerdas 

de média dureza e diferentes dentifrícios. A análise foi feita por perda de massa. As duas 
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marcas não apresentaram diferença na porcentagem de desgaste, mas o dentifrício composto 

de carbonato de cálcio causou maior perda de massa quando comparado ao composto por 

partículas de acrílico, à água ou ao ácido. Dentifrícios que continham lubrificantes foram 

menos abrasivos. Foi também concluído que a avaliação da perda de massa é o método mais 

simples para o estudo da abrasividade. 

Murray et al. (1986), relacionando a abrasividade com o poder de limpeza dos 

dentifrícios, realizaram um estudo clínico com 70 pacientes usuários de prótese total. Dos 

quatro dentifrícios testados (Colgate, Macleans, Dentu-creme e Steradent Fresh), cada 

paciente utilizou apenas dois, num período de um ano. Os pacientes receberam dentifrícios e 

escova de dente, sendo orientados a escovar as próteses duas vezes ao dia, por dois minutos. 

O paciente era chamado mensalmente, e os níveis de biofilme e manchas eram registrados, 

assim como os resultados de abrasividade. Após seis meses, o paciente passava a utilizar o 

segundo dentifrício, com uma nova escova. Com base nos resultados obtidos, os autores 

concluíram que todos os dentifrícios, independente da abrasividade, foram efetivos na 

remoção de biofilme. Houve uma relação inversa entre abrasividade e remoção de manchas 

em pacientes não fumantes, mas que foi estatisticamente insignificante. Em pacientes 

tabagistas, Steradent Fresh foi ineficaz na remoção de manchas. 

Satoh et al. (1990) avaliaram a resistência à abrasão de dentes artificiais de alta 

resistência e dentes em resina acrílica convencional. Segundo os autores, esses dentes são 

compostos de monômeros polifuncionais de metacrilato, com adição de compósitos orgânicos 

e inorgânicos, e seu polímero apresenta estrutura em grade tridimensional, o que reforça suas 

propriedades mecânicas. Para este estudo, como corpos de prova foram utilizados incisivos de 

seis marcas comerciais de dentes artificiais, sendo três de cada tipo citado. Estes foram 

submetidos a ensaio de escovação artificial, por máquina de escovação. Foram 50000 ciclos 

de escovação, sendo que as escovas eram trocadas a cada 10000 ciclos. Para avaliação da 

resistência ao desgaste das amostras, foi realizada avaliação da rugosidade com rugosímetro a 

cada 10000 ciclos, microscopia eletrônica de varredura após 50000 ciclos, e dureza Knoop. 

Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram que antes dos ensaios de escovação, 

todas as amostras possuíam rugosidade superficial semelhante. Após os 50000 ciclos do 

ensaio, a rugosidade superficial dos dentes plásticos era cerca de 5 vezes maior do que a dos 

dentes de alta resistência. Para dureza, também foram obtidos resultados superiores para os 

dentes de alta resistência. Os autores concluíram que a quantidade de ciclos de escovação 

afeta significativamente a rugosidade superficial.  
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Lara e Panzeri (1998) enfatizaram que os dentifrícios são produtos complexos quanto 

à sua composição e que uma de suas principais características é a abrasividade, e, apesar do 

grande número de trabalhos sobre esta propriedade, pouco se sabe sobre a interação do agente 

abrasivo com outros componentes da fórmula do dentifrício. Assim, avaliaram a interação do 

sistema abrasivo com o agente espessante. Para isso, foram feitas diferentes formulações 

básicas de dentifrícios, que foram utilizadas para escovar, em máquina de escovação, corpos 

de prova de Plexiglass, por 35600 ciclos. A abrasividade foi obtida quantitativamente por 

perda de peso dos corpos de prova antes e após a escovação. Com base nos resultados, os 

autores afirmaram que a abrasividade não depende apenas do agente abrasivo, mas sim de 

toda a composição. O menor índice de abrasividade foi resultado da preparação com goma 

adragante (espessante) e sistema abrasivo complexo óxido de zinco – carbonato de cálcio, 

enquanto o maior índice foi alcançado pela preparação de alginato de sódio com o sistema 

abrasivo complexo carbonato de cálcio – sílica.  

Zissis et al. (2000), devido à importância clinica da rugosidade superficial dos 

materiais dentários, por favorecer o acúmulo de biofilme, investigaram a rugosidade 

superficial de quatro resinas acrílicas para base de dentadura, nove materiais reembasadores 

rígidos e sete reembasadores macios. Os corpos de prova foram confeccionados sem nenhum 

procedimento de acabamento e polimento e a rugosidade superficial foi aferida por 

rugosímetro. Os valores de Ra para os materiais de base variaram de 0,7 a 7,6 µm; para os 

reembasadores rígidos, variaram de 0,7 a 4,4 µm; para os reembasadores macios, de 0,7 a 4,1 

µm. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram que nenhum dos materiais 

testados apresentou valores de rugosidade superficial próximos ou inferiores a 0,2 µm (valor 

para o qual o acúmulo de biofilme na superfície da prótese é o menor possível), e que o uso de 

verniz sobre os reembasadores macios reduz a rugosidade superficial deste material.  

Jagger et al. (2002) avaliaram a capacidade de sete higienizadores de prótese total em 

remover manchas de chá de amostras de resina acrílica Plexiglass. Foram utilizados corpos de 

prova polidos e com rugosidade superficial uniforme. Inicialmente, os corpos de prova foram 

imersos nas soluções pelas quais seriam higienizados posteriormente. Depois, foram 

colocados em contato com saliva humana não estimulada para formação de uma película 

orgânica. Em seguida, foram lavados em água destilada e imersos por 2 minutos em 

enxaguatório bucal, e lavados novamente em água destilada. Assim, foram imersos em 

solução de chá por uma hora, lavados e secos. Este procedimento foi repetido até que fosse 

obtida uma densidade óptica acima de 2,0. A densidade óptica foi aferida por 
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espectrofotômetro antes da imersão em saliva, e após a imersão em chá. As amostras foram 

imersas nos higienizadores de prótese e passaram novamente pelo espectrofotômetro. Com 

base nos resultados obtidos, os autores concluíram que os higienizadores com hipoclorito em 

sua composição foram mais efetivos na remoção da mancha, assim como o pó Boots Denture 

Cleaning Powder. Os outros higienizadores foram menos efetivos, com resultados 

intermediários entre os higienizadores citados e a água (controle). Os autores salientaram que 

a rugosidade aumentada dificulta a ação dos higienizadores, favorecendo o acumulo de 

biofilme e manchas. 

Rodrigues Garcia et al. (2004) avaliaram o efeito dos higienizadores de prótese na 

rugosidade superficial e dureza de resina acrílica de microondas e de duas ligas odontológicas 

(Co-Cr e Ti-Al-V) utilizadas para confecção de estruturas de próteses parciais removíveis. 

Foram utilizadas duas soluções químicas para higienização protética, sendo uma comercial 

(Polident – composta por perborato de sódio, enzima proteolítica, detergente e base 

efervescente) e outra experimental (composta por perborato de sódio, bicarbonato de sódio, 

sulfato de sódio e ácido tartárico), e, como controle, água destilada. Os corpos de prova foram 

confeccionados em resina acrílica de microondas, associados a uma das duas ligas 

odontológicas estudadas. O tempo de imersão foi de 5 minutos, sendo realizada 3 vezes ao 

dia, por 1, 14 e 30 dias. Nos intervalos entre as imersões, as amostras foram imersas em saliva 

artificial. Os resultados obtidos mostraram que a rugosidade superficial, para todos os 

materiais testados, não foi alterada em nenhum dos tempos pela solução higienizadora 

comercial (Polident), diferentemente do que aconteceu com as amostras imersas na solução 

manipulada, que tiveram a rugosidade superficial aumentada. Segundo os autores isto pode 

estar ligado ao fato do higienizador comercial conter peróxido de hidrogênio, que, com a 

liberação de oxigênio, remove a película formada por sais de cloreto de cálcio e fosfato de 

sódio, provenientes da saliva artificial, depositados na superfície dos corpos de prova, 

mantendo a rugosidade constante. Assim, os autores concluíram que o uso de soluções que 

contenham peróxido de hidrogênio pode ser mais eficaz para a remoção de depósitos e 

manchas da superfície das próteses, sem afetar a dureza e rugosidade superficial dos materiais 

utilizados. O higienizador com perborato de sódio foi incapaz de remover a película formada 

sobre a resina acrílica e ligas metálicas após imersão em saliva artificial, fato que pode levar 

ao aumento da dureza e rugosidade superficial. 

Harrison et al. (2004) avaliaram a abrasividade e a capacidade de remoção de Candida 

albicans de 4 higienizadores para prótese total. Foram confeccionados corpos de prova em 
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forma de disco em resina acrílica termopolimerizável. Inicialmente foi realizado o estudo da 

abrasividade através de escovação com escova elétrica, simulando o uso por 1 ano. Foram 

utilizados quatro higienizadores, sendo um dentifrício convencional, um dentifrício com 

removedor de manchas, um dentifrício específico para prótese total e um produto para 

imersão de prótese total. Como controle, foi utilizada água. Os dentifrícios foram utilizados 

em três concentrações: 1:1, 1:2 e 1:3. Após o ensaio de escovação, os corpos de prova foram 

autoclavados e inoculados com Candida albicans. Depois, foram novamente higienizados 

com os produtos testados, e colocados em meio de cultura. Os resultados mostraram que não 

houve diferenças entre as diluições testadas e que todos os higienizadores foram eficazes na 

remoção de Candida albicans, ao contrário da água, que quando utilizada como agente de 

imersão, não removeu todos os microorganismos presentes. Quanto à rugosidade superficial, 

o higienizador para imersão apresentou resultados muito baixos, semelhante ao controle. Os 

dentifrícios causaram rugosidade considerável aos corpos de prova. Os autores concluíram 

que os higienizadores para imersão de prótese total são mais indicados, pois possuem efetiva 

remoção de Candida albicans sem promover danos pela abrasividade.  

Sato et al. (2005) avaliaram a resistência à flexão e alterações de cor de resinas 

acrílicas termopolimerizáveis imersas em higienizadores de prótese por diferentes períodos de 

tempo. Foram confeccionados corpos de prova retangulares de três resinas acrílicas (Lucitone 

550, QC-20 e Triplex), que foram distribuídos em três grupos de higienizadores de prótese 

(Bony Plus, Corega Tabs e Efferdent Plus) e um grupo controle (imersão em água). Foram 

realizadas imersões por 15 minutos e 8 horas, simulando 30 dias de uso. O teste de resistência 

à flexão foi realizado em máquina de ensaios universais. As alterações de cor foram avaliadas 

por meio de fotografias dos corpos de prova. Não foram encontradas diferenças significantes 

entre os higienizadores Bony Plus, Corega Tabs, Efferdent Plus e controle, nem entre os 

períodos de imersão estudados durante a simulação de 30 dias de uso. A inspeção visual não 

detectou qualquer alteração de cor. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram 

que os higienizadores de prótese, quando usados de acordo com as instruções dos fabricantes, 

não afetaram a resistência à flexão nem causaram alterações de cor nas resinas acrílicas 

termopolimerizáveis após um período de uso simulado de 30 dias. 

Azevedo et al. (2006) avaliaram os efeitos da imersão em dois agentes higienizadores 

de prótese (gluconato de clorexidina a 4% e hipoclorito de sódio a 1%) na rugosidade 

superficial e dureza de reembasadores acrílicos rígidos (Kooliner e Duraliner II) e resina 

acrílica termopolimerizável (Lucitone 550). A rugosidade superficial e a dureza Vickers 
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foram mensuradas após cada uma das seguintes situações: após a confecção dos corpos de 

prova, após imersão em água destilada por 48 horas, após dois ciclos de desinfecção, após 7 

ciclos de desinfecção e após 7 dias de imersão em água destilada. Com base nos resultados 

obtidos, os autores concluíram que a rugosidade superficial dos materiais testados não sofreu 

alterações significativas após 7 dias de imersão em higienizador ou água destilada. Quanto à 

dureza Vickers, nenhuma alteração foi aferida nos materiais Kooliner e Lucitone 550 após 7 

dias de imersão. Duraliner II sofreu pequena alteração, mas significante, em relação à dureza.  

Mendonça et al. (2006) compararam a resistência à abrasão por escovação e a 

rugosidade superficial de três reembasadores acrílicos rígidos autopolimerizáveis (Duraliner 

II, Kooliner, e Tokuso Rebase Fast) e uma resina termopolimerizável para base de próteses 

totais (Lucitone 550). A hipótese testada foi de que tratamentos por calor após a 

polimerização das resinas, como irradiação por microondas e imersão em água aquecida 

podem melhorar a resistência à abrasão por escovação dos materiais testados. Foram 

confeccionados corpos de prova dos quatro materiais testados, segundo as instruções dos 

fabricantes. O grupo controle não foi submetido a nenhum tratamento após a polimerização. O 

grupo teste 1 foi imerso em água a 55º C (10 minutos para os reembasadores e 60 minutos 

para a resina termopolimerizável) e o grupo teste 2 recebeu irradiação por microondas (650 W 

por 4 minutos para Duraliner II, 550 W por 5 minutos para Kooliner, 550 W por 4 minutos 

para Tokuso Rebase Fast, e 500 W por 3 minutos para Lucitone 550). As amostras foram 

submetidas à máquina de escovação artificial que simulou 2 anos de escovação. Foram 

utilizadas escovas de cerdas duras e dentifrício com bicarbonato de sódio como agente 

abrasivo. A perda de massa e rugosidade superficial foram mensuradas antes e após os ensaios 

de escovação. Os autores concluíram que os tratamentos pós polimerização não alteraram a 

resistência à abrasão por escovação das resinas acrílicas testadas. Além disso, dois 

reembasadores e a resina termopolimerizável tiveram sua rugosidade superficial aumentada 

pelos tratamentos pós polimerização. Também não houve diferenças quanto à resistência à 

abrasão entre os diferentes materiais testados. 

Freitas e Paranhos (2006) analisaram a perda de massa de cinco marcas comerciais de 

dentes artificiais para próteses totais frente à escovação com três dentifrícios. Utilizaram uma 

máquina de escovação artificial com escovas macias e carga de 200 gramas, por 100 minutos 

(35600 ciclos). Os dentifrícios empregados foram Colgate (convencional), Bonyplus 

(especifico para próteses totais) e Dentu-Creme (especifico para próteses totais), sendo que a 

concentração utilizada foi 2:1 (duas partes de dentifrício para uma de água). Os resultados não 
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mostraram diferenças entre as marcas de dentes artificiais, mas sim entre os dentifrícios. O 

dentifrício Colgate causou a maior perda de massa, seguido por Dentu-Creme, e Bonyplus. 

Bonyplus não apresentou diferença significante em relação ao controle (água destilada). 

Segundo os autores, a análise microscópica mostrou que o dentifrício Colgate apresenta 

partículas abrasivas de formato e tamanho irregulares e distribuição heterogênea; Dentu-

creme apresenta partículas pequenas, de formato regular e distribuição homogênea; Bonyplus 

por sua vez, não apresenta partículas abrasivas, o que explica os resultados encontrados para 

perda de massa. 

Lima et al. (2006) avaliaram o efeito de higienizadores de prótese na rugosidade 

superficial e acúmulo de biofilme sobre resina termopolimerizável. O estudo foi constituído 

de três fases de 4 dias, com 13 voluntários que utilizaram aparelhos palatinos contendo quatro 

amostras de resina acrílica com rugosidade superficial conhecida, que foram expostos 

diariamente a um dos seguintes tratamentos: água, solução comercial enzimática e hipoclorito 

de sódio a 0,5%. Para otimizar a formação de biofilme, os aparelhos foram imersos 8 vezes ao 

dia em solução de sacarose a 20%. No quinto dia de cada fase, o biofilme foi quantificado 

pela extração proteica por alcalinidade e a rugosidade superficial das amostras foi aferida. 

Foram realizadas outras duas fases, para que todos os pacientes fossem expostos aos três 

tratamentos (água, hipoclorito de sódio a 0,5% e solução comercial enzimática). Os resultados 

mostraram que todos os tratamentos afetaram a rugosidade superficial das resinas de maneira 

similar. O menor depósito de biofilme foi encontrada no tratamento com hipoclorito de sódio, 

e o tratamento enzimático não diferiu do controle em relação ao acúmulo de biofilme. Os 

autores concluíram que a rugosidade superficial não foi alterada significativamente pelos 

produtos, mas a habilidade de remoção de biofile depende do produto escolhido.  

Oliveira et al. (2007) avaliaram os efeitos da escovação na rugosidade superficial de 

dois reembasadores macios (Sofreliner e Luci Sof), comparados a uma resina acrílica 

termopolimerizável (QC 20). Corpos de prova de cada material foram distribuídos em dois 

grupos: Controle (imersão em água destilada) e teste (ensaio de escovação artificial). A 

escovação artificial foi realizada em máquina de escovação, simulando três anos de uso, com 

escova macia e dentifrício com carbonato de cálcio como agente abrasivo. Durante a 

escovação, a cada minuto, nova porção de solução de dentifrício era aplicada nas cubas onde 

encontravam-se as amostras.  A rugosidade superficial foi aferida em rugosímetro após o 

ensaio de escovação. Os autores concluíram que a menor rugosidade superficial entre os 

materiais submetidos ao tratamento controle, foi da resina termopolimerizável. A escovação 
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com escova dental e dentifrício aumentou a rugosidade superficial de todos os materiais 

testados. A maior rugosidade superficial foi do reembasador Sofreliner. 

Oliveira et al. (2008) avaliaram a rugosidade superficial de corpos de prova 

confeccionados em resina acrílica autopolimerizável e termopolimerizável. Estes foram 

distribuídos em dois grupos, dos quais um recebeu polimento mecânico por meio de discos e 

cones de feltro com pedra pomes e o outro recebeu polimento químico por meio de monômero 

aquecido a aproximadamente 75ºC. Os corpos de prova foram submetidos à simulação de 

escovação em máquina. Cada corpo de prova teve escovação simulada de 3 anos (30.000 

ciclos). Foram utilizadas escovas dentais de cerdas macias com extremidades arredondadas, 

associadas a dois diferentes dentifrícios (Colgate MFP e Colgate Tartar Control). Antes e após 

o ensaio de escovação, as amostras foram submetidas a leituras de rugosidade em 

rugosímetro. Analisando os dados obtidos, os autores concluíram que não houve diferenças de 

rugosidade superficial entre os dois tipos de resina acrílica testados, mas sim entre as técnicas 

de polimento e os dois dentifrícios utilizados. O polimento mecânico gera superfícies mais 

lisas, assim como o dentifrício com partículas abrasivas menores e de formato regular 

(Colgate MFP) causa menor abrasividade. 

Paranhos et al. (2009), avaliaram a estabilidade de cor, rugosidade superficial e 

resistência à flexão de resina acrílica de microondas após simular imersão em hipoclorito de 

sódio pelo ciclo curto (20 minutos diários), durante 180 dias. Foram confeccionados 80 

corpos de prova, sendo 40 em formato de disco (análise da estabilidade de cor), e 40 

retangulares (análise da rugosidade superficial e resistência à flexão). Foram utilizadas 

soluções de hipoclorito de sódio a 0,5% e 1%, solução de Clorox/Calgon e água destilada 

como controle. Os resultados obtidos nas 3 soluções de imersão testadas não foram 

estatisticamente significantes, para as 3 variáveis estudadas. Concluíram que as soluções 

estudadas podem ser utilizadas para a higienização de próteses totais, pois não produziram 

danos quanto às variáveis estudadas, quando empregadas em um período de 180 dias. 

Freitas-Pontes et al. (2009), avaliaram a abrasividade de dentifrícios sobre resina 

acrílica termopolimerizável. Foram utilizadas 4 marcas comerciais de resinas acrílicas 

polimerizadas por calor e 3 marcas comerciais de dentifrícios, sendo um convencional e dois 

específicos para a higienização de próteses totais. Como controle foi utilizada água destilada. 

Os ensaios foram realizados em uma máquina de escovação, simulando dois anos de 

escovação por um indivíduo saudável, e a perda de massa foi quantificada pela perda de peso. 

Os resultados mostraram que o dentifrício convencional (Colgate) causou maior perda de 
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massa que os dentifrícios específicos para higienização de próteses totais (Bony Plus e Dentu-

Creme), e que a resina acrílica termopolimerizável Vipi-Cril foi mais resistente à abrasão, 

mesmo quando todas as resinas foram submetidas ao mesmo ciclo de polimerização. 

Panzeri et al. (2009) avaliaram duas formulações de dentifrícios experimentais 

desenvolvidos especificamente para higienização de próteses.  Inicialmente foram realizadas 

avaliações in vitro das propriedades físicas dos dentifrícios, seguido pelas medidas clínicas da 

remoção de biofilme e propriedades antimicrobianas. Durante a análise das propriedades 

físicas, foi realizado ensaio de escovação, por meio de máquina de escovação artificial. Para 

este teste os resultados mostraram que o dentifrício 1 (adição de Cloramina-T) foi mais 

abrasivo que o dentifrício 2 (com adição de flúor-surfactante), e ambos os dentifrícios 

apresentaram abrasividade superior ao grupo controle (água destilada). As duas formulações 

apresentavam como agente abrasivo, a sílica. Os autores ressaltam que os resultados 

encontrados tanto clinicamente, quanto in vitro, mostraram que as formulações são adequadas 

para a higiene oral. Quanto à abrasividade, valores baixos a médios foram encontrados, 

assegurando a remoção de manchas e biofilme da prótese. Também ressaltam que dentifrícios 

com altos valores de abrasividade não devem ser utilizados, devido ao grande desgaste que 

podem causar à prótese, sem a remoção eficaz do biofilme. 

Machado et al. (2009) avaliaram a dureza Vickers e a rugosidade superficial de dois 

reembasadores rígidos e uma resina termopolimerizável, quando expostos a imersão em 

soluções higienizadoras e irradiação por microondas. As amostras de cada material foram 

distribuídas em 6 grupos: Controle ND (sem imersão), controle WI7 (imersos em água 

destilada por 7 dias), ICP2 (duas imersões diárias em perborato de sódio), ICP7 (sete imersões 

diárias em perborato de sódio), MW2 (desinfecções diárias em microondas, por dois dias) e 

MW7 (desinfecções diárias em microondas). Com base nos resultados obtidos, os autores 

concluíram que os tratamentos não afetaram a dureza Vickers dos materiais testados. A 

imersão em perborato de sódio aumentou a rugosidade superficial de todos os materiais 

testados; a irradiação por microondas aumentou a rugosidade apenas dos reembasadores 

acrílicos.  

Davi et al. (2010) avaliaram a estabilidade de cor, rugosidade superficial e resistência 

à flexão da resina acrílica de microondas após simulação de imersão em hipoclorito de sódio 

pelo ciclo longo (8 horas diárias). Foram confeccionados 80 corpos de prova, sendo 40 em 

formato de disco (análise da estabilidade de cor), e 40 retangulares (análise da rugosidade 

superficial e resistência à flexão). Foram utilizadas soluções de hipoclorito de sódio a 0,5% e 
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1%, solução de Clorox/Calgon e água destilada como controle. Foi encontrada alteração de 

cor para os corpos de prova imersos em solução de hipoclorito de sódio a 1%, bem como 

redução da resistência à flexão. Analisando-se a rugosidade superficial, nenhuma diferença 

estatisticamente significante foi encontrada. Os autores concluíram recomendando que 

próteses totais não sejam imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% por longos 

períodos de tempo, pois suas propriedades físicas podem ser afetadas. 

Peracini et al. (2010) avaliaram a alteração de cor, rugosidade superficial e resistência 

à flexão de corpos de prova em resina acrílica termopolimerizada, após simulação  de 180 

dias de imersão em agentes químicos para higienização de próteses totais (Corega Tabs e 

Bony Plus) e em água destilada (controle). Foram confeccionados 30 corpos de prova 

retangulares e 30 em formato de disco. Após os ensaios de imersão, a alteração de cor foi 

avaliada através de colorímetro portátil; a alteração de rugosidade superficial, por 

rugosímetro; resistência à flexão, por máquina universal de ensaios. Os dados obtidos 

mostraram que a imersão de resina acrílica termopolimerizável em pastilhas efervecentes 

altera todas as propriedades estudadas, quando comparadas ao grupo controle. Corega Tabs 

apresentou maior alteração de cor do que Bony Plus, mas clinicamente insignificante, 

enquanto Bony Plus causou maior alteração da rugosidade superficial e resistência à flexão. 

Pisani et al. (2010) avaliaram a abrasividade de dentifrícios através de escovação 

realizada por máquina de escovação. Foram utilizadas matrizes de Plexiglass como corpos de 

prova, e a escovação simulando 6 anos de uso por um indivíduo sadio, foi realizada com 

escovas macias associadas a 4 tipos de dentifrícios: Sorriso (controle positivo), Corega, 

Experimental 01 (contendo Cloramina T) e Experimental 02 (contendo Zonyl). Ambos os 

dentifrícios experimentais continham sílica e dióxido de titânio como agentes abrasivos. 

Como controle negativo, foi utilizada água destilada. Para a quantificação da abrasividade, 

foram avaliadas a perda de massa e a rugosidade superficial das amostras. Os autores 

demonstraram que, quanto à rugosidade, não houve diferenças estatísticas entre Corega e os 

dentifrícios experimentais, e Sorriso causou maior rugosidade nas amostras. Os dentifrícios 

experimentais causaram menor perda de massa do que os demais. Com isso, os autores 

concluíram que os dentifrícios experimentais, quanto ao estudo da abrasividade e rugosidade 

superficial, podem ser indicados, ainda que seja necessária a avaliação da sua efetividade na 

remoção do biofilme.  

Machado et al. (2010) avaliaram a perda de massa e rugosidade superficial após 

simulação de escovação em resinas acrílicas. Foram utilizados para a confecção dos corpos de 
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prova, uma resina termopolimerizável, e três reembasadores rígidos (resina acrílica 

autopolimerizável). Após a confecção, os corpos de prova passaram por processo de 

acabamento e polimento. As amostras foram submetidas a 20000 ciclos de escovação artificial 

em máquina. Foi utilizada escova macia e dentifrício com bicarbonato de sódio como agente 

abrasivo. A rugosidade superficial e a massa foram aferidas antes e após o ensaio de 

escovação. A hipótese nula testada era de que o desgaste causado nas amostras de resina auto 

e termopolimerizável eram similares. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram 

que a escovação simulada resultou em perda de massa apenas para a resina 

termopolimerizável. Além disso, a escovação também resultou em aumento de rugosidade 

superficial apenas para a resina termopolimerizável, mas a média de rugosidade superficial 

para este material após os ensaios de escovação não diferiu estatisticamente dos outros 

materiais, mostrando a obtenção de superfície mais lisa e polida após o acabamento e 

polimento com o uso de resina termopolimerizável para reembasamento.  

Machado et al. (2011) avaliaram os efeitos da desinfecção por imersão e por irradiação 

de microondas em resina acrílica e materiais reembasadores. Foram confeccionados corpos de 

prova em resina acrílica termopolimerizável, três reembasadores rígidos e dois reembasadores 

macios. As amostras foram submetidas a dois tratamentos: escovação e imersão em 

clorexidina 4%; imersão em água e irradiação de microondas por 6 minutos. Os tratamentos 

foram repetidos por duas e sete vezes. As amostras do grupo controle foram mantidas em 

água por sete dias. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram que a resina 

termopolimerizável não sofreu alterações quanto à rugosidade superficial em nenhum dos 

tratamentos a que foi submetida. Os resultados demonstraram que o protocolo para 

desinfecção por microondas empregado não deve ser recomendado para todos os materiais 

reembasadores, e deve ser utilizado com cautela. 

Izumida et al. (2011) avaliaram a rugosidade superficial de três resinas acrílicas (QC 

20, Lucitone 550 e Acron MC) após escovação e desinfecção por irradiação de microondas. 

Para isso, foram preparadas amostras das três resinas acrílicas estudadas e separadas em 

quatro grupos: Controle 1 (imersos em água por 48 horas), controle 2 (imersos em água por 7 

dias), experimental 01 (imerso em água e desinfetado por microondas diariamente por 2 dias) 

e experimental 02 (imerso em água e desinfetado por microondas diariamente por 7 dias). 

Após os tratamentos, as amostras foram submetidas à simulação de escovação correspondente 

a dois anos, em máquina de escovação. Foram utilizadas escovas com cerdas duras e 

dentifrício com bicarbonato de sódio como agente abrasivo. A rugosidade superficial foi 
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mensurada antes e após a escovação. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram 

que a rugosidade de QC 20 após escovação não foi significativamente alterada pela 

desinfecção por microondas. Para as outras resinas estudadas, a rugosidade superficial 

aumentou consideravelmente após 7 ciclos de desinfecção por microondas. 

Pela revisão da literatura realizada, constatou-se que estudos a respeito da resistência à 

abrasão dos materiais constituintes do aparelho protético frente ao método mecânico de 

higienização vêm sendo divulgados na literatura. Porém, estudos quando do emprego do 

método combinado são escassos, tornando-se importante a realização de tais experimentos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proposição... 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a perda de massa e alteração da rugosidade 

superficial de resina acrílica submetida aos métodos mecânico (escovação com dentifrícios 

convencionais e específicos) e químico (imersão em hipoclorito de sódio a 0,5%) de 

higienização de próteses totais, por período simulado de 01 ano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Método...       
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4.1. Corpos  de  prova: 

Como corpos de prova foram utilizadas placas de resina acrílica Plexiglass (Day Brasil 

S.A., Ribeirão Preto, SP, Brasil) (n=72), de 90mm de comprimento, 30mm de largura e 3mm 

de espessura (figura 1). 

 

 
Figura 1. Corpo de prova de resina acrílica Plexiglass 

 

 

Todos os corpos de prova receberam um código de identificação referente ao seu 

grupo. Além deste, receberam três demarcações; a primeira na região central, correspondendo 

à metade da distância de seu comprimento e duas traçadas a 5 mm de distância, lateralmente à 

primeira (figura 2). Tais demarcações foram feitas com uma broca carbide tronco-cônica 

(Microdont Micro Usinagem de Precisão Ltda., São Paulo, SP, Brasil). 

 

 
Figura 2: Demarcações no corpo de prova 

 

 

Após a demarcação, os corpos de prova foram imersos em recipiente contendo água 

destilada e levados à estufa sob temperatura constante (37ºC) para saturação da resina acrílica 

em água. Os corpos de prova eram pesados semanalmente, até a constatação de massa 

constante. 
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4.2. Ensaios 

4.2.1. Método mecânico (ensaio de Escovação) 

O ensaio de escovação foi realizado com uma máquina de escovação artificial (Mavtec 

Comércio Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) (figura 3), de acordo com a ISO/DTS 145692 

(Richmond et al., 2004).  

 

 
Figura 3: Máquina de escovação artificial 

 

 

Foram utilizadas 72 escovas macias (Tek, Johnson & Johnson Ind. Com. Ltda., S. J. 

dos Campos – SP, Brasil) com 26 tufos de cerdas de 0,25mm de diâmetro e 10mm de altura 

(figura 4), sendo uma para cada corpo de prova. Para que as escovas fossem encaixadas nas 

sapatas da máquina de escovação, seus cabos foram cortados (figuras 5 e 6). 

 

 
Figura 4. Escova dental selecionada para o estudo 

 
 

 
Figura 5. Escovas dentais após o corte do cabo 
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Figura 6. Escova fixada na sapata da máquina de escovação. 

 

 

A máquina trabalhou com frequência de 356 rotações por minuto, escovando seis 

amostras simultaneamente. O curso percorrido pela escova correspondeu a 3,8 centímetros. O 

peso da sapata com a escova acoplada foi de 200 gramas. A escova foi fixada por meio de 

parafusos colocados nas laterais e na parte superior da sapata, sendo que o ajuste correto 

desses parafusos permitiu o nivelamento adequado da escova.  

Como suspensões, foram utilizados dentifrícios convencionais e específicos (tabela 1 – 

figuras 7 a 10). 

 

Tabela 1. Dentifrícios empregados. 

Dentifrícios Fabricante Cidade País 

Convencionais    

Sorriso Super Refrescante  Colgate-Palmolive Ind. Ltda. Osasco Brasil 

Colgate Tripla Ação  Colgate-Palmolive Ind. Ltda. Osasco Brasil 

Específicos para Prótese Total    

Corega  GSK - GlaxoSmithKline Rio de Janeiro Brasil 

Polident  GSK - GlaxoSmithKline  Filadélfia EUA 

 

 

 
Figura 7. Dentifrício convencional - Sorriso Super Refrescante 
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Figura 8. Dentifrício convencional - Colgate - Tripla Ação 

 
 

 
Figura 9. Dentifrício específico para próteses totais - Polident 

 
 

 
Figura 10. Dentifrício específico para próteses totais - Corega 

 

 

Um volume suficiente de cada dentifrício foi suspenso em água destilada (proporção 

1:1), misturado em espatulador de gesso a vácuo, e vertido nas cubas do aparelho sobre os 

corpos de prova. Como controle, foi empregada água destilada, à temperatura de 23+3ºC. O 

tempo de escovação foi 50 minutos (17.800 ciclos) correspondente a 01 ano de exposição à 

escovação por um indivíduo saudável (Phillips e Van Huysen, 1948; Vieira; Phillips, 1962). 

 

4.2.2. Método químico (ensaio de Imersão) 

Após o ensaio de escovação, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de imersão. 

Tal ensaio foi realizado por meio da imersão dos corpos de prova em solução de hipoclorito de 

sódio a 0,5% (solução manipulada, DATERRA - Farmácia de Manipulação - Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) em frascos hermeticamente fechados, em temperatura ambiente e sob proteção da luz. Foi 

empregado o ciclo curto de imersão, que simula imersão diária de 20 minutos. 

As imersões simularam uma higienização diária pelo período de 01 ano, por um 

indivíduo saudável. Sendo assim, as soluções ficaram em contato com o corpo de prova por 

um período correspondente a 365 dias de imersão. Portanto, foram simuladas 365 imersões de 

20 minutos (total de 121 horas e 30 minutos de imersão). A solução de imersão era substituída 

semanalmente. Como grupo controle foi utilizada água destilada à temperatura de 23ºC. 

Após cada imersão, os corpos de prova foram lavados em água deionizada por 10 

segundos, em temperatura ambiente, e secos com papel absorvente. 
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4.3. Métodos  de  análise 

4.3.1. Avaliação da Perda de Massa - Método Gravimétrico: 

A perda de massa causada pelos dois métodos de higienização foi avaliada pelo 

método Gravimétrico (Pisani et al., 2010), ou seja, pela análise da diferença de massa dos 

corpos de prova (em miligramas – mg) antes e após os ensaios (escovação e imersão).  

Para cada pesagem, os corpos de prova foram enxaguados em água corrente, secos 

com papel absorvente e agitados ao ar por 15 segundos. Após 1 minuto, foram pesados em 

balança eletrônica analítica (figura 11) com sensibilidade de 0.1mg e capacidade de 210g 

(Metler Toledo GMbH, Laboratory & Weighing Technologies, Greifensee, Switzerland). 

 

 
Figura 11. Balança analítica de precisão 

 

 

O procedimento de pesagem foi realizado nos seguintes momentos: 

1) Pesagem 1 – (M1): Inicial – Antes dos procedimentos de higiene; 

2) Pesagem 2 – (M2): Após o ensaio de escovação;  

3) Pesagem 3 – (M3): Após o ensaio de imersão. 

A perda de massa (PM) foi calculada, em miligramas (mg), da seguinte maneira: 

 

PM-E = M2-M1 

PM-I  = M3-M1 
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4.3.2. Avaliação da Rugosidade Superficial: 

A alteração da rugosidade superficial causada pelos dois métodos de higienização foi 

avaliada pelo cálculo da diferença de rugosidade dos corpos de prova (em micrômetros - µm) 

antes e após os ensaios (escovação e imersão), com o auxílio de um rugosímetro (Surftest SJ-

201P, Mitutoyo Corporation, Japan) (figura 12). 

 

 
Figura 12. Rugosímetro empregado. 

 

 

Os corpos de prova foram fixados na mesa de medição do rugosímetro com auxílio de 

fita dupla face. Para cada corpo de prova foram realizadas três leituras de 4,0 mm de 

comprimento e valor de “cut-off” de 0,8 mm, com velocidade de 0,5 mm/s nas regiões 

correspondentes às demarcações dos corpos de prova, para que as três leituras fossem 

realizadas em locais semelhantes. Ao final foi calculada a média aritmética destas três 

medidas, em micrometros (µm).  

As leituras foram realizadas nos seguintes momentos: 

1) Rugosidade 1 – (R1): Inicial – Antes dos procedimentos de higiene; 

2) Rugosidade 2 – (R2): Após o ensaio de escovação;  

3) Rugosidade 3 – (R3): Após o ensaio de imersão. 

A alteração da rugosidade superficial (AR) foi calculada, em micrometros (µm) da 

seguinte maneira: 

 

AR-E = R2-R1 

AR-I  = R3-R1 
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4.4. Grupos  Obtidos 

Foram obtidos 6 grupos, sendo 01 Controle e 05 Experimentais: 

1. Grupo Controle (C) (n=12): Escovação com água destilada e imersão em água 

destilada. 

2. Grupo Experimental 01 (Ex1) (n=12): Escovação com água destilada e imersão em 

hipoclorito de sódio a 0,5%. 

3. Grupo Experimental 02 (Ex2) (n=12): Escovação com dentifrício Sorriso e imersão 

em hipoclorito de sódio a 0,5%. 

4. Grupo Experimental 03: (Ex3) (n=12): Escovação com dentifrício Colgate e 

imersão em hipoclorito de sódio a 0,5%. 

5. Grupo Experimental 04 (Ex4) (n=12): Escovação com dentifrício Polident e imersão 

em hipoclorito de sódio a 0,5%. 

6. Grupo Experimental 05 (Ex5) (n=12): Escovação com dentifrício Corega e imersão 

em hipoclorito de sódio a 0,5%. 

 

4.5. Planejamento  Estatístico 

A análise do conjunto de resultados obtidos para ambos os métodos de análise (perda 

de massa e alteração da rugosidade superficial) indicou que a distribuição dos dados era 

normal e homogênea, o que permitiu a aplicação da estatística paramétrica. Sendo assim, os 

dados foram analisados através de ANOVA para dois fatores de variação (dentifrícios e 

tratamentos), seguido pelo teste de Bonferroni (comparação entre pares). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados... 
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5.1. Avaliação da Perda de Massa  

Os resultados originais de perda de massa estão apresentados no Apêndice A.  

A tabela 2 mostra as médias de perda de massa obtidas após tratamentos (escovação e 

método combinado) pelo método Gravimétrico. 

 

Tabela 2. Médias (mg) de perda de massa.    

 TRATAMENTOS 

GRUPOS 
M2  -  M1 M3  -  M1 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

C (Água + Água) 0,000 0,001 0,000 0,001 
Ex1 (Água + HS 0,5%) 0,000 0,000 -0,005 0,001 

Ex2 (Sorriso + HS 0,5%) -0,016 0,004 -0,018 0,005 
Ex3 (Colgate + HS 0,5%) -0,012 0,004 -0,015 0,003 
Ex4 (Polident + HS 0,5%) -0,007 0,002 -0,011 0,002 

Ex5 (Corega + HS 0,5%) -0,012 0,003 -0,013 0,004 

M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação);  
M3 (massa após associação dos métodos mecânico e químico). 
 

 

Os resultados foram submetidos à análise estatística (ANOVA para dois fatores), 

seguida do teste de Bonferroni, todos com significância de 0,05 (tabela 3). 

 

Tabela 3. ANOVA para dois fatores. 

  SQ gl QM F P 

Interação 0,0001 5 0,0000 9,611 P<0.0001* 

Tratamentos 0,0002 1 0,0002 124,2 P<0.0001* 

Dentifrícios 0,0053 5 0,0011 65,48 P<0.0001* 

Resíduo 0,0001 66 0,0000     

* Diferença significante (P<0,05). 

 

A ANOVA para a perda de massa mostrou que, entre os fatores analisados, os 

tratamentos, dentifrícios, bem como a interação entre eles foram significantes. A Tabela 4 

contém os valores médios obtidos, assim como os resultados das comparações entre pares.  
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Tabela 4. Diferenças de massa (mg).  
(Letras maiúsculas: entre tratamentos; letras minúsculas: entre dentifrícios). 

GRUPOS M2-M1 M3-M1 

C (Água + Água) 0,000±0,001 (A,a) 0,000±0,001 (A,a) 

Ex1 (Água + HS 0,5%) 0,000±0,000 (A,a) -0,005±0,001 (B,b) 
Ex2 (Sorriso + HS 0,5%) -0,016±0,004 (A,c) -0,018±0,005 (B,e) 
Ex3 (Colgate + HS 0,5%) -0,012±0,004 (A,c) -0,015±0,003 (B,de) 
Ex4 (Polident + HS 0,5%) -0,007±0,002 (A,b) -0,011±0,002 (B,c) 

Ex5 (Corega + HS 0,5%) -0,012±0,003 (A,c) -0,013±0,004 (A,cd) 

M2-M1: Variação de massa após o ensaio de escovação;  
M3-M1: Variação de massa após associação dos métodos mecânico e químico. 

 

 

Após o ensaio mecânico, a escovação com dentifrícios (convencionais e específicos) 

acarretou maior perda de massa que a escovação com água. Entre os dentifrícios, os maiores 

valores foram registrados para Sorriso e Colgate (convencionais) e Corega (específico); e os 

menores para o Polident (específico).  

Após a associação dos métodos, houve diferença entre os grupos experimentais e 

controle. Comparando os dentifrícios, os maiores valores foram registrados para os 

dentifrícios convencionais (Sorriso e Colgate) e os menores para o Polident (específico).  

Quando comparados os tratamentos, o método combinado ocasionou maior perda de 

massa que o método mecânico, exceto para os grupos Controle e Experimental 05 (dentifrício 

específico Corega) .  

Os resultados descritos acima são ilustrados na figura 13.  

 

 
Figura 13. Resultados de perda de massa (mg). 
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5.2. Avaliação  da  Alteração  de  Rugosidade  Superficial 

Os resultados originais de rugosidade superficial estão apresentados no Apêndice B.  

A tabela 5 mostra as médias de rugosidade superficial obtidas após os tratamentos 

(escovação e imersão), por meio do cálculo da diferença dos valores de rugosidade obtidos. 

 

Tabela 5. Médias (µm) da alterção da rugosidade superficial.  
 TRATAMENTOS 

GRUPOS 
R2  -  R1 R3  -  R1 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
C (Água + Água) 0,005 0,005 0,004 0,006 

Ex1 (Água + HS 0,5%) -0,007 0,016 -0,063 0,013 
Ex2 (Sorriso + HS 0,5%) 1,755 1,291 1,617 1,190 
Ex3 (Colgate + HS 0,5%) 1,421 0,964 0,710 0,482 
Ex4 (Polident + HS 0,5%) 0,402 0,378 0,817 0,867 

Ex5 (Corega + HS 0,5%) 1,564 1,174 1,634 1,082 

Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação);  
R3 (rugosidade após associação dos métodos mecânico e químico). 

 

 

Os resultados foram submetidos à análise estatística (ANOVA para dois fatores), 

seguida do teste de Bonferroni, todos com significância de 0,05 (tabela 6). 

 

Tabela 6. ANOVA para diferença de rugosidade superficial. 

  SQ gl QM F P 

Interação 4,045 5 0,809 4,924 0,0007* 

Tratamentos 0,177 1 0,177 1,079 0,3027 

Dentifrícios 68,550 5 13,710 12,270 P<0.0001* 

Resíduo 10,84 66 0,1643     

* Diferença significante (P<0,05). 

 

 

A ANOVA para a alteração da rugosidade superficial mostrou que, entre os fatores 

analisados, os dentifrícios, bem como a interação entre dentifrícios e tratamentos, foram 

significantes. Não houve diferença para o fator tratamento. A Tabela 7 contém os valores 

médios obtidos para a alteração da rugosidade superficial, assim como os resultados das 

comparações entre pares.  
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Tabela 7. Diferenças de rugosidade superficial (µm). Letras minúsculas: entre dentifrícios.  

GRUPOS R2-R1 R3-R1 

C (Água + Água) 0,005±0,005 (a) 0,004±0,006 (a) 

Ex1 (Água + HS 0,5%) -0,007±0,016 (a) -0,063±0,013 (a) 
Ex2 (Sorriso + HS 0,5%) 1,755±1,291 (b) 1,617±1,190 (c) 
Ex3 (Colgate + HS 0,5%) 1,421±0,964 (b) 0,710±0,482 (b) 
Ex4 (Polident + HS 0,5%) 0,402±0,378 (a) 0,817±0,867(b) 

Ex5 (Corega + HS 0,5%) 1,564±1,174 (b) 1,634±1,082 (c) 

R2-R1: Variação de rugosidade após o ensaio de escovação;  
R3-R1: Variação de rugosidade após associação dos métodos mecânico e químico. 

 

 

Após o ensaio mecânico (escovação), todos os dentifrícios ocasionaram maior 

alteração de rugosidade superficial que a água, com exceção do Polident (específico). 

Após a associação dos métodos, houve diferença entre os grupos experimentais e 

controle, com exceção do grupo Experimental 01 (Água + HS 0,5%), sendo os maiores 

valores registrados para os dentifrícios Sorriso (convencional) e Corega (específico).  

Não houve diferença entre os tratamentos. 

 

A figura 14 ilustra os resultados descritos acima. 

 

 
Figura 14. Resultados de alteração de rugosidade superficial (µm). 
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6. Discussão... 
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O estudo da abrasividade de dentifrícios sobre o material de base das próteses é 

importante, uma vez que a escovação, para manutenção da higiene protética, é um dos 

métodos mais utilizados pelos usuários de próteses removíveis totais ou parciais (Nikawa  et 

al., 1999; Paranhos et al., 2007a). Há mais de 50 anos, estudos vêm sendo realizados com o 

intuito de investigar os danos e benefícios do método mecânico de higienização, assim como 

as propriedades físicas dos materiais protéticos, que influenciam na sua resistência ao 

desgaste. A maioria dos experimentos nessa área envolve estudos in vitro, com utilização de 

máquinas de escovação e metodologias variadas para quantificação da abrasão.  

Outro método de higiene amplamente relatado na literatura consiste no uso de 

soluções para higienização de próteses totais por meio de imersão, sendo considerado um 

método eficaz na remoção de restos alimentares, depósitos de biofilme e manchas da 

superfície de próteses totais (Kempler et al., 1982; Peracini et al., 2010; Machado et al., 

2011). Além da efetividade de tais agentes, um fator a ser considerado refere-se à ausência de 

qualquer alteração física, mecânica, ou química da prótese, sendo importante a análise da 

eficácia do produto higienizador versus sua atuação sobre os materiais constituintes do 

aparelho (Pavarina et al., 2003; Neppelenbroek et al., 2005). Estes higienizadores são de uso 

simples, mas podem causar deterioração dos materiais de base de prótese, como alteração da 

cor de resina acrílica, corrosão sobre componentes metálicos e danos aos materiais 

reembasadores temporários (Harrison e Jagger, 1997). 

Este trabalho avaliou a resistência à abrasão de resina acrílica Plexiglass por meio do 

estudo da perda de massa (método Gravimétrico) e alteração da rugosidade superficial quando 

submetida aos métodos mecânico (escovação com dentifrícios convencionais e específicos 

para próteses totais) e químico (imersão em hipoclorito de sódio a 0,5%) de higiene de 

próteses totais. O método Gravimétrico, a verificação da rugosidade superficial e análise por 

microscópio eletrônico de varredura são métodos utilizados para quantificar a resistência à 

abrasão de resinas acrílicas. Os dois primeiros métodos oferecem resultados correlatos, o que 

indica sua confiabilidade (Wictorin, 1971).  

Uma consideração a ser feita à utilização do método gravimétrico refere-se à 

densidade dos substratos a serem testados e o grau de absorção de água dos mesmos. O 

documento n.7 ISO/TC106 (1996) “Working draft for wear test by toothbrushing – part 1” 

determina que os corpos de prova fiquem imersos em água destilada a 37°C por sete dias, 

antes de serem submetidos à pesagem inicial e ao ensaio de escovação, objetivando 

estabilidade de massa. Neste trabalho, à semelhança de Richmond et al. (2004), foram 
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seguidas a normativa ISO, deixando-os imersos em água destilada por sete dias. Porém, tal 

estabilidade ocorreu após a quinta semana, fato observado por meio da pesagem semanal dos 

corpos de prova até constatação da completa absorção de água. Isto sugere que o período de 7 

dias não foi suficiente, fato que pode influenciar os resultados da escovação, uma vez que a 

saturação em água evita qualquer absorção de líquidos pelos corpos de prova e alteração em 

sua massa. 

Os resultados mostraram que após o ensaio mecânico (escovação), todos os 

dentifrícios (convencionais e específicos) acarretaram maior perda de massa que o grupo 

controle (escovação com água). Tal resultado era esperado, uma vez que a resina acrílica 

apresenta baixa resistência à abrasão, e a escovação com dentifrícios gera perda de massa 

(Wictorim, 1971; Freitas e Paranhos, 2006; Freitas-Pontes et al., 2009; Machado et al., 2010). 

Porém, um fator que deve ser considerado refere-se à importânica da diferenciação de 

abrasividade entre dentifrícios convencionais (para dentes naturais) e específicos (para 

próteses totais), uma vez que um dos requisitos importantes de um dentifrício específico para 

próteses totais, objetivando a prevenção do desgaste da resina acrílica, diz respeito à 

característica de baixa abrasividade (Haselden et al., 1998; Richmond et al., 2004).  

Os resultados mostraram também que, após o ensaio mecânico (escovação), os 

dentifrícios mais abrasivos foram os convencionais (Sorriso e Colgate) e um dos específicos 

(Corega). Tais resultados para o Colgate (convencional) concordam com estudos prévios que 

mostraram alta abrasividade desse produto quando empregado em dentes artificiais de resina 

acrílica (Freitas e Paranhos, 2006) e em diferentes marcas de resina acrílica para base de 

próteses (Freitas-Pontes et al., 2009). Em relação ao Sorriso (convencional), os resultados 

concordam com Pisani et al. (2010), que também encontraram grande perda de massa quando 

do uso deste dentifrício, em simulação de uso de 6 anos.  

É necessário certo grau de abrasividade para a promoção de uma limpeza eficaz 

(Heath e Wilson, 1974), porém a utilização de dentifrícios de alta abrasividade causa o 

desgaste de tecidos duros e de materiais restauradores e protéticos (Lara e Panzeri, 1998; Dyer 

et al., 2001). A deterioração da superfície acabada e polida da prótese removível torna a 

superfície mais susceptível à pigmentação, devido ao aumento da rugosidade da resina acrílica 

e acúmulo de biofilme (Tanoue et al., 2000). São muitos os fatores capazes de influenciar a 

abrasão por escovação. Quanto aos agentes higienizadores, o abrasivo do dentifrício, a 

conformação, o tamanho e a concentração de suas partículas abrasivas e a diluição do produto 

empregado são fatores importantes a serem considerados (Richmond et al., 2004). Quanto 
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maior o tamanho das partículas abrasivas de um dentifrício, maior sua abrasividade (Camargo 

et al., 2001). Pastas contendo carbonato de cálcio foram menos abrasivas sobre o tecido 

dentário, enquanto as mais abrasivas continham dióxido de silício (Andrade Jr. et al., 1998). 

Dentifrícios contendo partículas de polimetilmetacrilato e bicarbonato de sódio são 

considerados menos abrasivos, em relação aos compostos por carbonato de cálcio (Wictorim, 

1972; Murray et al., 1986). Dentifrícios com partículas abrasivas de forma romboédrica ou 

ovóide, de distribuição regular, geram menor abrasão que as partículas aragoníticas e 

irregulares (Andrade Jr. et al., 1998), porém, o formato e o tamanho das partículas não são 

divulgados nas embalagens dos dentifrícios, dificultando sua escolha por parte dos 

profissionais. 

É difícil o estabelecimento de uma correlação entre a quantidade de abrasivo na 

formulação e o grau de abrasividade dos diferentes cremes dentais, sendo que as 

características físicas dos minerais que compõem esses cremes são importantes (Andrade Jr. 

et al., 1998). O dentifrício Sorriso (para dentes naturais) é composto por carbonato de cálcio e 

bicarbonato de sódio, sendo considerado de média abrasividade, de acordo com a norma ISO 

8627 (Pisani et al., 2010). Colgate, por ter a mesma formulação do Sorriso, também se 

enquadra nesta classificação. Analisando a pasta Colgate, Panzeri et al. (1978) verificaram a 

presença de partículas abrasivas arredondadas e irregulares, com pontas agudas e distribuição 

e tamanho heterogêneos. Essa configuração, portanto, favorece uma maior abrasividade.  

O dentifrício Corega possui sistema abrasivo composto por bicarbonato de sódio e 

sílica. Além da baixa abrasividade (Panzeri et al., 2009), a sílica é uma partícula altamente 

solúvel em água, que embora cause perda de massa, também confere maior polimento à 

superfície (Pisani et al., 2010). Apesar disto, sua abrasividade foi semelhante aos dentifrícios 

convencionais, confirmando que somente o agente abrasivo não é o determinante para a maior 

ou menor abrasividade, mas sim, um conjunto de fatores, como foi descrito por Lara e Panzeri 

(1998). Esses autores verificaram que houve uma grande integração de diferentes agentes 

abrasivos, com diversos espessantes, que são componentes fundamentais dos dentifrícios 

encontrados no mercado, para o condicionamento da abrasividade. Pisani et al. (2010) 

também classificaram o dentifrício Corega como sendo de média abrasividade. 

Nossos resultados concordam com estudos prévios, onde um dentifrício específico 

para próteses totais (Dentu-Creme), contendo o mesmo sistema abrasivo que o Polident, foi 

considerado menos abrasivo que Colgate em substratos de dentes artificiais e resinas acrílicas 

(Freitas e Paranhos, 2006; Freitas-Pontes et al., 2009). Neste estudo, o dentifrício Polident 
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cumpriu o requisito de baixa abrasividade, uma vez que não diferiu do grupo Controle 

(escovação com água). O Polident, assim como Colgate e Sorriso, possui o carbonato de 

cálcio como agente abrasivo, mas apresenta também glicerina em sua fórmula, que, segundo 

Harte e Manly (1976), consiste em diluente responsável pela ocorrênica de menores valores 

de abrasão. 

Com a associação do método químico à escovação (método combinado), houve 

diferença entre o grupo controle (imersão em água) e os experimentais, sugerindo que a 

imersão em hipoclorito de sódio a 0,5% acarreta perda de massa. A perda de massa da resina 

acrílica acarretada pela imersão em hipoclorito de sódio, quando associada ao método 

mecânico, pode ocorrer da mesma forma que para os metais, por corrosão dos íons cloro (Cl-). 

Davi (2010) avaliou a perda de massa após o uso do hipoclorito 0,05% (imersões diárias de 

20 minutos) sobre a resina acrílica e diferentes ligas metálicas, em período simulado de 06 

meses e  encontraram pequena alteração de massa, porém, uma limitação deste estudo refere-

se à composição dos corpos de prova (resina acrílica e liga metálica), dificultando o 

estabelecimento do material que sofreu a perda de massa. 

Tais resultados não foram encontrados para o grupo Experimental 05 (Corega), fato 

que pode ser explicado pela presença do dióxido de titânio, um pigmento branco largamente 

empregado como opacificador, em sua composição. Tal constituinte é adicionado à 

formulação de alguns dentifrícios com a intenção de simular o efeito de clareamento dos 

dentes e pode ter dificultado a perda de massa. Após a escovação com Corega, pela análise 

visual dos corpos de prova, constatou-se que estes apresentavam pequenos pontos brancos 

espalhados sobre toda a sua superfície.  Rodrigues Garcia et al. (2004), antes da análise do 

efeito de higienizadores sobre a rugosidade superficial e dureza de resina acrílica, mantiveram 

os corpos de prova em saliva artificial, o que, segundo os autores, pode ter formado uma 

película sobre o material. O mesmo pode ter ocorrido para o dióxido de titânio, que dificultou 

a perda de massa dos corpos de prova. Outra hipótese seria o fato da quantidade de dióxido de 

titânio depositada sobre a superfície do corpo de prova (mg) ser semelhante à perda de massa 

sofrida. 

Estudos a respeito da ação de higienizadores efervescentes (Sato et al., 2005; Peracini 

et al., 2010) ou do hipoclorito de sódio (Paranhos et al., 2009; Davi et al., 2010) sobre a resina 

acrílica são relatados na literatura, porém tais estudos referem-se ao emprego do método de 

imersão de forma isolada, ou seja, sem a associação ao método mecânico. Tais estudos 

sugerem que, dependendo do tempo de uso, esses higienizadores podem alterar determinadas 
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propriedades da resina acrílica, como a cor ou resistência à flexão. Estudos sobre a perda de 

massa não têm sido relatados na literatura. 

A rugosidade superficial dos materiais protéticos pode afetar direta ou indiretamente a 

adesão de microorganismos (Nikawa et al. 2003; Berger et al., 2006). Verran e Maryan (1977) 

compararam a retenção de Candida albicans em resina acrílica lisa e rugosa e observaram 

maior número de células em superfícies rugosas. Para produzir uma superfície lisa e plana no 

presente estudo, foi utilizada uma sequência de lixas para acabamento, objetivando 

padronização da superfície, de maneira que as alterações encontradas estivessem relacionadas 

apenas aos higienizadores de prótese.  

A análise da alteração da rugosidade superficial após a aplicação do método mecânico 

apontou os maiores valores de Ra para os grupos Sorriso, Colgate e Corega. Estudos indicam 

que a escovação com dentifrícios aumenta a rugosidade superficial (Harrison et al., 2004; 

Oliveira et al., 2007, 2008; Machado et al., 2010), porém, baixos valores de Ra são 

favoráveis, desde que venham acompanhados de eficácia de limpeza, pois reduzem o acúmulo 

de biofilme e a incidência de manchas sobre o aparelho protético. Nossos resultados 

concordam com estudo de Pisani et al. (2010) onde foram encontrados altos valores de Ra 

para o dentifrício Sorriso.  

Os valores para o dentifrício específico para próteses totais Polident foram 

semelhantes à escovação com água. Harrison et al. (2004) observou que as ranhuras 

provocadas pelo dentifrício Dentu-Creme, que possui a mesma formulação do Polident, foram 

mais lisas e arredondadas em comparação àquelas causadas pelo dentifrício Colgate Total, 

que eram mais rugosas na base da ranhura. Os autores concluíram que as pastas não têm 

apenas diferentes abrasivos, mas também o formato das partículas utilizadas apresenta 

diferentes efeitos no acabamento da superfície.   

Quando os corpos de prova foram submetidos ao método combinado de higienização, 

os menores valores foram associados aos grupos Controle 01 (escovação e imersão em água) 

e Experimental 01 (escovação com água e imersão em hipoclorito de sódio), sugerindo que a 

alteração da rugosidade superficial possa ter ocorrido devido ao tipo de dentifrício usado e 

não ao agente de imersão. Da mesma forma, entre os grupos em que foi realizada escovação 

com dentifrícios, os menores valores ocorreram para o grupo Experimental 04 (Polident). 

Estudos sobre alterações da rugosidade superficial da resina acrílica após o uso de 

higienizadores químicos (peróxidos ou hipocloritos alcalinos), quando empregados de forma 

isolada, mostram resultados contraditórios. Paranhos et al. (2009) e Davi et al. (2010) 
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analisaram a alteração da rugosidade superficial de resina acrílica polimerizada por 

microondas, após o uso do hipoclorito de sódio (0,5% e 1%) simulando imersões de 20 

minutos e 8 horas diárias e não encontraram alterações, porém o período de uso simulado foi 

de 180 dias. Azevedo et al. (2006) também encontraram resultados semelhantes para o 

hipoclorito de sódio 1%, porém o período de uso foi de 07 dias. Por outro lado, estudos 

mostram que a rugosidade superficial da resina acrílica pode ser alterada pelo uso de 

higienizadores efervescentes à base de perborato (Machado et al., 2009; Peracini et al., 2010) 

e hipocloritos (Lima et al., 2006), mesmo em períodos curtos de uso.   

Os resultados de perda de massa e alteração da rugosidade superficial para o Corega 

vão contra as propriedades necessárias de um higienizador específico para próteses totais, pois 

apresentaram resultados elevados para as duas análises realizadas, semelhantes aos valores 

para dentifrícios convencionais. Analisando a perda de massa e a alteração de rugosidade 

superficial simultaneamente, confirma-se a baixa abrasividade do Polident. Segundo Camargo 

et al. (2001), a abrasividade de dentifrícios contendo sílica e carbonato de cálcio aumenta de 

acordo com o tamanho de suas partículas. Além disso, é importante levar em consideração 

outros fatores, como dureza, formato e distribuição das partículas abrasivas no dentifrício.   

A associação do método químico ao mecânico elevou os valores de perda de massa, 

porém, sem causar alteração da rugosidade superficial. A média dos valores de Ra obtidos 

com os ensaios de escovação foi de 0,85 µm e não sofreu alteração estatisticamente 

significante após os ensaios de imersão, passando para o valor médio de 0,78 µm. 

Possivelmente o hipoclorito de sódio a 0,5% causou uma perda de massa homogênea sobre a 

superfície dos corpos de prova, tanto nos picos como nos vales criados pela escovação e 

analisados pela alteração da rugosidade superficial. 

Uma limitação do presente estudo refere-se ao fato de não terem sido reproduzidas 

determinadas condições orais no planejamento metodológico, como associação dos corpos de 

prova à presença de biofilme, variável que pode influenciar a ação dos higienizadores (Keng e 

Lim, 1996; Paranhos et al., 2007a). Além disso, foram utilizados corpos de prova em resina 

acrílica Plexiglass, que apesar de ser um material internacionalmente aceito para ensaios de 

abrasão (Wictorin, 1972), apresenta baixa resistência a tal propriedade. Por isso, também 

existe a necessidade da realização dos mesmos testes em resinas acrílicas termicamente 

ativadas, uma vez que podem ocorrer diferenças quanto à resistência à abrasão (Freitas-Pontes 

et al., 2009). Outro fator também a ser considerado refere-se ao período de uso empregado. 
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Sendo assim, estudos laboratoriais devem ser conduzidos sobre resinas acrílicas para 

bases protéticas, com a simulação do ambiente oral e de um maior tempo de imersão, uma vez 

que o tempo de troca de uma prótese total convencional está compreendido entre 05 e 07 anos 

(Zarb et al., 2006). Os efeitos da associação dos métodos mecânico e químico de higiene de 

próteses totais sobre a resistência à flexão e alteração de cor também se faz importante, uma 

vez que constituem-se em importantes propriedades da resina acrílica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões... 
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Com base na metodologia empregada e pela análise dos resultados obtidos, pode-se 

concluir que: 

1. Comparando os grupos: 

1.1. A escovação com dentifrícios (convencionais e específicos) acarretou 

maior perda de massa e alteração da rugosidade superficial que a escovação com água.  

1.2. A imersão em hipoclorito de sódio (0,5%) associada à escovação com 

dentifrícios (convencionais ou específicos), quando comparada à imersão em água, 

acarretou maior perda de massa e alteração da rugosidade superficial.  

1.3. Entre os dentifrícios, o Polident (específico para próteses totais) resultou 

em menores valores de perda de massa e de alteração de rugosidade superficial para 

ambos os métodos empregados (mecânico e associado).  

 

2. Comparando os tratamentos, o método associado (escovação e imersão) não 

resultou em alteração da rugosidade superficial, mas acarretou maior perda de massa que o 

método mecânico (escovação), exceto para o dentifrício Corega (específico). 
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9.1. Apêndice  A – Resultados – Análise  da  Perda  de  Massa 

 

Tabela A.1.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Controle). 

    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Controle 
 

n=12 

9,974 9,974 9,974 0,000 0,000 

9,515 9,515 9,515 0,000 0,000 

10,042 10,043 10,043 0,000 0,000 

9,205 9,205 9,205 0,000 0,000 

9,195 9,196 9,194 0,001 -0,001 

9,395 9,395 9,395 0,001 0,000 

9,503 9,503 9,503 0,000 0,000 

9,340 9,341 9,340 0,001 0,000 

8,924 8,923 8,923 -0,001 -0,001 

8,879 8,880 8,879 0,001 0,000 

8,792 8,792 8,792 0,000 0,000 

8,995 8,997 8,997 0,002 0,002 

Média  9,313 9,314 9,313 0,000 0,000 

Desvio Padrão 0,403 0,403 0,403 0,001 0,001 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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Tabela A.2.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Experimental 01). 
    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Experimental  
01 

n=12 

10,669 10,669 10,667 0,000 -0,003 

9,695 9,694 9,690 0,000 -0,005 

9,556 9,555 9,551 0,000 -0,005 

10,818 10,818 10,815 0,000 -0,003 

9,136 9,136 9,132 0,000 -0,005 

11,016 11,016 11,012 0,000 -0,004 

10,734 10,734 10,725 0,000 -0,009 

9,099 9,098 9,093 0,000 -0,006 

9,481 9,481 9,476 0,000 -0,006 

9,100 9,100 9,095 0,000 -0,005 

9,056 9,056 9,050 0,001 -0,006 

8,908 8,908 8,903 0,000 -0,005 

Média  9,772 9,772 9,767 0,000 -0,005 

Desvio Padrão 0,802 0,802 0,802 0,000 0,002 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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Tabela A.3.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Experimental 02). 

    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Experimental 
02 

n=12 

10,082 10,063 10,060 -0,019 -0,022 

10,114 10,102 10,107 -0,012 -0,007 

9,288 9,271 9,269 -0,016 -0,019 

8,908 8,891 8,889 -0,016 -0,019 

10,192 10,181 10,177 -0,011 -0,015 

8,837 8,820 8,818 -0,016 -0,018 

9,204 9,191 9,191 -0,013 -0,013 

9,691 9,677 9,672 -0,014 -0,019 

9,990 9,973 9,971 -0,017 -0,019 

9,107 9,092 9,088 -0,015 -0,019 

9,504 9,492 9,490 -0,012 -0,014 

10,775 10,751 10,747 -0,024 -0,028 

Média  9,641 9,625 9,623 -0,016 -0,018 

Desvio Padrão 0,598 0,597 0,597 0,004 0,005 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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Tabela A.4.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Experimental 03). 

    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Experimental 
03 

n=12 

9,625 9,611 9,610 -0,013 -0,015 

9,063 9,041 9,041 -0,022 -0,023 

9,645 9,631 9,628 -0,014 -0,017 

9,049 9,040 9,038 -0,009 -0,012 

8,784 8,772 8,768 -0,012 -0,015 

8,955 8,942 8,940 -0,012 -0,015 

9,552 9,542 9,539 -0,010 -0,013 

9,155 9,144 9,143 -0,011 -0,013 

9,238 9,230 9,225 -0,008 -0,013 

9,504 9,490 9,484 -0,015 -0,021 

10,777 10,766 10,764 -0,010 -0,013 

9,941 9,930 9,925 -0,011 -0,016 

Média  9,441 9,428 9,425 -0,012 -0,015 

Desvio Padrão 0,541 0,541 0,541 0,004 0,003 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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Tabela A.5.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Experimental 04). 

    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Experimental 
04 

n=12 

9,314 9,304 9,300 -0,010 -0,014 

9,410 9,402 9,398 -0,008 -0,012 

8,786 8,777 8,774 -0,009 -0,012 

8,789 8,781 8,778 -0,008 -0,011 

9,946 9,942 9,941 -0,004 -0,005 

9,494 9,486 9,484 -0,008 -0,011 

9,427 9,421 9,416 -0,006 -0,011 

9,391 9,386 9,382 -0,005 -0,009 

8,965 8,957 8,955 -0,007 -0,010 

9,285 9,277 9,273 -0,008 -0,012 

8,688 8,680 8,674 -0,008 -0,014 

9,743 9,737 9,733 -0,005 -0,010 

Média  9,270 9,262 9,259 -0,007 -0,011 

Desvio Padrão 0,392 0,393 0,393 0,002 0,002 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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Tabela A.6.  Valores de massa (mg) e variações entre tratamentos (Grupo Experimental 05). 

    Valores de Massa Variações entre tratamentos 

    M1 M2 M3 PM-E PM-I 

Experimental 
05 n=12 

9,132 9,123 9,117 -0,008 -0,001 

9,650 9,635 9,635 -0,015 -0,016 

9,729 9,713 9,713 -0,016 -0,016 

9,472 9,464 9,459 -0,008 -0,013 

9,462 9,446 9,445 -0,016 -0,016 

9,472 9,462 9,460 -0,010 -0,013 

9,952 9,942 9,940 -0,010 -0,011 

9,870 9,860 9,861 -0,010 -0,012 

9,573 9,559 9,558 -0,015 -0,015 

9,795 9,785 9,787 -0,010 -0,013 

9,176 9,158 9,156 -0,017 -0,020 

  9,386 9,374 9,372 -0,010 -0,012 

Média  9,556 9,543 9,542 -0,012 -0,013 

Desvio Padrão 0,257 0,258 0,259 0,003 0,004 
Legendas: M1 (massa inicial); M2 (massa após escovação); M3 (massa após imersão); PME (M2-M1); PMI-1 
(M3-M1). 
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9.2. Apêndice  B – Resultados – Análise  da  Rugosidade  Superficial 

 
 
Tabela B.1. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo Controle). 

  
Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

  
R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Controle 
  

n=12 

0,010 0,013 0,020 0,003 0,010 

0,017 0,017 0,013 0,000 -0,004 

0,010 0,017 0,017 0,007 0,007 

0,013 0,020 0,020 0,007 0,007 

0,013 0,020 0,023 0,007 0,010 

0,017 0,020 0,013 0,003 -0,004 

0,013 0,013 0,017 0,000 0,004 

0,013 0,030 0,027 0,017 0,014 

0,017 0,017 0,017 0,000 0,000 

0,013 0,023 0,013 0,010 0,000 

0,013 0,020 0,013 0,007 0,000 

0,017 0,017 0,023 0,000 0,006 

Média 0,014 0,019 0,018 0,005 0,004 

Desvio Padrão 0,002 0,005 0,005 0,005 0,006 
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 
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Tabela B.2. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo 
Experimental 01) 

    Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

    R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Experimental 
01 

n=12 

0,053 0,077 0,020 0,023 -0,033 

0,060 0,063 0,017 0,003 -0,043 

0,080 0,080 0,017 0,000 -0,063 

0,080 0,060 0,020 -0,020 -0,060 

0,093 0,083 0,030 -0,010 -0,063 

0,093 0,067 0,020 -0,027 -0,073 

0,097 0,073 0,020 -0,023 -0,077 

0,090 0,080 0,020 -0,010 -0,070 

0,073 0,063 0,020 -0,010 -0,053 

0,097 0,070 0,020 -0,027 -0,077 

0,087 0,093 0,017 0,007 -0,070 

0,083 0,093 0,017 0,010 -0,067 

Média  0,082 0,075 0,020 -0,007 -0,063 

Desvio Padrão 0,014 0,011 0,004 0,016 0,013 
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 
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Tabela B.3. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo 
Experimental 02). 

    Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

    R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Experimental 
02 

n=12 

0,097 0,870 0,880 0,773 0,783 

0,083 0,917 0,797 0,833 0,713 

0,080 0,310 0,323 0,230 0,243 

0,093 2,543 2,993 2,450 2,900 

0,087 1,757 1,917 1,670 1,830 

0,087 0,277 0,233 0,190 0,147 

0,090 4,447 4,033 4,357 3,943 

0,090 0,607 0,587 0,517 0,497 

0,100 2,747 2,623 2,647 2,523 

0,103 2,980 1,660 2,877 1,557 

0,083 1,897 1,820 1,813 1,737 

0,083 2,790 2,610 2,707 2,527 

Média  0,090 1,845 1,706 1,755 1,617 

Desvio Padrão 0,007 1,294 1,192 1,291 1,190 
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 
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Tabela B.4. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo 
Experimental 03). 

    Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

    R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Experimental 
03 

n=12 

0,080 1,990 1,035 1,910 0,955 

0,083 0,360 0,222 0,277 0,138 

0,097 0,673 0,385 0,577 0,288 

0,083 2,457 1,270 2,373 1,187 

0,087 1,863 0,975 1,777 0,888 

0,090 1,493 0,792 1,403 0,702 

0,097 1,353 0,725 1,257 0,628 

0,097 2,993 1,545 2,897 1,448 

0,103 0,457 0,280 0,353 0,177 

0,087 0,750 0,418 0,663 0,332 

0,080 3,033 1,557 2,953 1,477 

0,087 0,697 0,392 0,610 0,305 

Média  0,089 1,510 0,800 1,421 0,710  

Desvio Padrão 0,008 0,961 0,480 0,964 0,482  
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 
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Tabela B.5. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo 
Experimental 04). 

    Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

    R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Experimental 
04 

n=12 

0,090 0,157 0,150 0,067 0,060 

0,107 0,570 0,480 0,463 0,373 

0,073 0,580 0,577 0,507 0,503 

0,113 0,223 0,250 0,110 0,137 

0,097 0,893 0,947 0,797 0,850 

0,080 0,317 0,290 0,237 0,210 

0,103 0,090 2,327 -0,013 2,223 

0,100 0,157 2,907 0,057 2,807 

0,100 1,360 1,300 1,260 1,200 

0,087 0,240 0,270 0,153 0,183 

0,103 0,627 0,760 0,523 0,657 

0,097 0,763 0,693 0,667 0,597 

Média  0,096 0,498 0,913 0,402 0,817 

Desvio Padrão 0,011 0,378 0,870 0,378 0,867 
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 
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Tabela B.6. Valores de rugosidade superficial (µm) e variações entre tratamentos (Grupo 
Experimental 05). 

    Valores de Rugosidade Variações entre tratamentos 

    R1 R2 R3 AR-E AR-I 

Experimental 
05 n=12 

0,060 3,787 2,050 3,727 1,990 

0,107 0,360 0,443 0,253 0,337 

0,090 0,673 0,750 0,583 0,660 

0,103 2,457 2,497 2,353 2,393 

0,100 1,863 3,003 1,763 2,903 

0,097 1,493 1,703 1,397 1,607 

0,077 1,353 2,553 1,277 2,477 

0,093 2,993 2,233 2,900 2,140 

0,103 0,457 0,503 0,353 0,400 

0,120 0,750 0,787 0,630 0,667 

0,083 3,033 3,550 2,950 3,467 

  0,120 0,697 0,683 0,577 0,563 

Média  0,096 1,660 1,730 1,564 1,634 

Desvio Padrão 0,017 1,162 1,073 1,174 1,082 
Legendas: R1 (rugosidade inicial); R2 (rugosidade após escovação); R3 (rugosidade após imersão); 
AR-E (R2-R1); AR-I (R3-R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 


