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JUSTIFICATIVA 
 
 Recentemente foram introduzidas resinas produzidas com tecnologia aditiva, a partir de Impressão 
3D, para várias indicações clínicas (restaurações provisórias e simulador de tecido gengival) e laboratoriais 
(modelo de estudo e “casting”). Apesar de ser um tema promissor, ainda não há literatura científica a 
respeito do comportamento destes materiais frente aos desafios orais que serão submetidos. 
(Kamonkhantikul et al., 2016) A superfície polida de uma restauração provisória em meio oral pode se 
deteriorar, pois estão sujeitas a uma grande quantidade de condições adversas, potencialmente 
prejudiciais a sua integridade e a sua longevidade, (Badra et al., 2005) como por exemplo, a escovação 
dental diária e erosão ácida proveniente da alimentação. Compreender como as propriedades mecânicas 
dos materiais impressos são afetadas por diferentes desafios orais, pode ajudar a melhorar a qualidade 
destes e, portanto, seu desempenho. (Alharbi et al., 2016) 
 
OBJETIVO 
 
 Analisar o impacto dos desafios orais simulados de abrasão e erosão em materiais resinosos 
confeccionadas por Impressão 3D, com indicações de reabilitação provisória e de simulação de tecido 
gengival, quanto à Rugosidade de Superfície, ao Brilho e à Topografia de Superfície. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
1. Obtenção dos espécimes 
 Foram produzidos um total de 64 espécimes, 32 da resina 3D indicada para fabricação de 
restauração provisória (Resilab Temp / Temp, Wilcos) e 32 de resina 3D indicada para restauração da região 
gengival (Resilab Gengiva / Geng, Wilcos) com as dimensões de 5 mm comprimento x 5 mm largura x 1 mm 
espessura. Os espécimes foram produzidos com orientação vertical (Alharbi et al., 2016), utilizando uma 
Impressora 3D (W3D Print, Wilcos), com espessura de camada de 0,05 mm e seguindo os parâmetros de 
processamento definidos pelo fabricante. Todos os espécimes foram submetidos ao pós-processamento 
em uma câmara responsável pela limpeza e pós-cura (Wash and Cure 2.0, Anycubic), onde foram 
incialmente limpos com álcool isopropílico por 10 minutos e, então, submetidos a uma polimerização 
adicional com luz UV (402 nm) por 15 minutos (Figuras 1, 2 e 3). Após sua confecção, os espécimes foram 
polidos com lixas abrasivas (#600, 1200, 2400) por 30 seguidos e feltro com pasta diamantada (0,6 e 0,3 
µm) por 30 segundos. Após, foram armazenados em ambiente escuro por 24 horas e, então, avaliados para 
obter os grupos controle desse estudo (Baseline). 
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Figura 1. Impressora 3D e Câmara de Pós-Processamento utilizados para a obtenção dos espécimes. 
Figura 2. Espécimes do material Resilab Temp na Câmara de Pós-Processamento, durante o procedimento de pós-
cura. 
Figura 3. Espécimes do material Resilab Gengiva aderidas à Plataforma de Impressão da Impressora 3D, após a 
impressão. 
 
2. Desafios de Superfície 
 
2.1 Desafio Erosivo  
 Os espécimes foram imersos em 5 mL de solução de ácido cítrico a 0,3%, com pH 2,5 e 
armazenados em uma estufa à 37°C por um período total de 1 mês (Badra et al., 2005). Foram realizadas 
avaliações quanto após 1 semana, 2 semanas e 1 mês. 
 
2.2 Desafio Abrasivo 
 Os espécimes foram submetidos a ciclos de escovação em um aparelho simulador de escovação 
dental (MEV2, Odeme. Biotechnology, Joaçaba, Brasil). Para isso, os espécimes foram imersos em 
suspensão de dentifrício e água destilada na proporção de 1:2. O teste foi reproduzido com carga axial de 
200g e os espécimes foram avaliados após 2.500, 5.000 e 10.000 ciclos. 
 
3. Avaliações 
 
3.1. Rugosidade de Superfície (n=10): A rugosidade média da superfície 
(Ra) foi determinada a partir da avaliação com Rugosímetro de Contato 
(Surfcorder SE 1700, Kosalab), com cut-off de 0,8 mm e velocidade de 0,2 
mm/segundo (Figuras 4). Duas medições equidistantes foram realizadas em 
cada amostra, utilizando a média desses valores para cada espécime.              Figura 4. Rugosímetro de Contato 
 
3.2 Retenção de Brilho (n=10): O brilho da superfície (unidade de brilho) foi 
analisado com o aparelho “glossmeter” (Novo-Curve, Rhopoint Instruments Ltd) 
com ângulo de iluminação de 60º (Figura 5). O dispositivo possui uma abertura 
de 4,5 mm e foi calibrado (unidade de brilho: 93,3) com uma placa fornecida 
pelo fabricante. Três medições equidistantes foram realizadas em cada amostra, 
utilizando a média desses valores para cada espécime.                                           Figura 5. Aparelho “glossmeter” 
 
3.3 Topografia de Superfície (n=3): Para caracterização morfológica da 
superfície dos espécimes, eles recobertos com ouro (MED 010 Baltec, Balzers, 
Liechtenstein) e, então, analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) (JEOL, JSM-5600LV) com tensão de 15 kV, largura de feixe de 25 a 30 
nm e distância de trabalho de 10 a 15 mm (Figura 6).                                                                                                                                                                                                          
.                                                                                                                            Figura 6. Tela do MEV durante a avaliação 

1 2 3 
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4. Análise Estatística 
 Os dados foram analisados utilizando o Software SPSS. Os dados foram submetidos ao teste de 
normalidade e avaliados quanto à homogeneidade e à homocedasticidade. A partir disso, foi utilizado o 
teste não-paramétrico de Modelos Lineares Generalizados e correção de Bonferroni (Tempo como medida 
repetida) (p<0,05). Com relação à análise da topografia dos materiais em Microscopia Eletrônica de 
Varredura, os espécimes do Baseline foram avaliados qualitativamente e descritos.  
 
RESULTADOS 
 
1. Rugosidade de Superfície (Ra) 
 Para o desafio erosivo, a análise estatística mostrou que o fator Material afetou significativamente 
o resultado (p<0,001), enquanto o fator Tempo não (p=0,462). Não houve interação entre os fatores 
(p=0,626). Para o desafio abrasivo, a análise estatística mostrou que os fatores Material (p=0,270) e Tempo 
(p=0,221) não afetaram significativamente o resultado. Não houve interação entre os fatores (p=0,626).  
 A erosão não gerou alteração do Ra para ambos os materiais em todos os ciclos testados. Geng 
apresentou maior Ra que Temp em todos os tempos.  Para a abrasão, Temp apresentou aumento 
significativo de Ra após 5.000 ciclos, já Geng não apresentou diferença ao longo do tempo. Temp 
apresentou maior Ra que Geng após 10.000 ciclos. 
 
Tabela 1. Médias e desvio padrão obtidos para o Teste de Rugosidade de Superfície (Ra) para ambos os desafios de 
Superfície em todos os tempos de avaliação. 

 
 Baseline 1 semana / 

2.500 ciclos 
2 semanas / 
5.000 ciclos 

1 mês / 
10.000 ciclos 

Erosão 
Temp 0,11 (0,03) A b 0,11 (0,04) A b 0,11 (0,03) A b 0,09 (0,03) A b 

Geng 0,15 (0,04) A a 0,14 (0,05) A a 0,15 (0,04) A a 0,14 (0,04) A a 

Abrasão 
Temp 0,12 (0,04) B b 0,15 (0,05) AB a 0,16 (0,05) A a 0,17 (0,05) A a 
Geng 0,15 (0,05) A a 0,14 (0,04) A a 0,14 (0,04) A a 0,13 (0,05) A b 

Letras maiúsculas comparam ciclos de escovação para o mesmo material. Letras minúsculas comparam materiais para 
o mesmo ciclo de escovação. 
 
2. Retenção de Brilho 
 Para o desafio erosivo, a análise estatística mostrou que o fator Material afetou significativamente 
o resultado (p=0,044), enquanto o fator Tempo não (p=0,776). Não houve interação entre os fatores 
(p=0,914). Para o desafio abrasivo, a análise estatística mostrou que os fatores Material (p<0,001) e Tempo 
(p<0,001) afetaram significativamente o resultado. Houve interação entre os fatores (p=0,013).  
 A erosão não gerou alteração de brilho para ambos os materiais em todos os tempos testados. Não 
houve diferença de brilho entre Gent e Temp. Para abrasão, ambos os materiais apresentaram aumento de 
brilho: Temp após 2.500 ciclos e Geng após 10.000 ciclos. Ao final dos 10.000 ciclos, Temp e Geng 
apresentaram brilho semelhante. 
 
Tabela 2. Médias e desvio padrão obtidos para o Teste de Retenção de Brilho para ambos os desafios de Superfície em 
todos os tempos de avaliação. 

 
 Baseline 1 semana / 

2.500 ciclos 
2 semanas / 
5.000 ciclos 

1 mês / 
10.000 ciclos 

Erosão 
Temp 24,8 (7,6) A a 23,9 (7,2) A a 24,3 (7,4) A a 24,8 (7,5) A a 
Geng 23,7 (7,2) A a 21,4 (6,5) A a 21,1 (6,4) A a 21,6 (6,5) A a 

Abrasão 
Temp 25,2 (8,5) B a 37,5 (8,5) A a 36,4 (8,5) A a 41,5 (8,5) A a 
Geng 23,7 (8,5) B a 23,2 (8,5) B b 25,7 (8,5) B b 37,0 (8,5) A a 

Letras maiúsculas comparam ciclos de escovação para um mesmo material. Letras minúsculas comparam materiais 
para o mesmo ciclo de escovação. 
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3. Topografia de Superfície 
 Imagens representativas em diferentes ampliações (100x, 500x e 1.000x) do Baseline foram obtidas 
para ambas os materiais testados (Figura 7), mostrando o padrão da topografia da superfície destas resinas 
3D antes da escovação. Observa-se um padrão mais irregular da Geng em comparação à Temp, que 
corrobora com os resultados obtidos na avaliação de Rugosidade de Superfície.  
 

Figura 7. Imagens de ambos os materiais avaliados neste estudo obtidas por microscopia eletrônica de varredura em 
diferentes ampliações (100x, 500x e 1.000x). 
 
DISCUSSÃO 
 Este trabalho se propôs a analisar o impacto de desafios orais sobre materiais resinosos produzidos por 
Impressão 3D com indicação provisória. Sabe-se que materiais provisórios possuem a indicação de permanecer na 
cavidade oral em períodos não maiores que 1 ano (Aliping-McKenzie et al., 2004). Portanto, os desafios orais propostos 
no presente estudo in vitro objetivaram simular o que ocorre na cavidade oral por 1 ano, com protocolos de erosão com 
ácido cítrico por 1 mês (Badra et al., 2005) e abrasão com 10.000 ciclos em máquina de escovação (da Costa et al., 2010). 
 Com relação ao desafio erosivo, ambos os materiais se mostraram resistentes ao ácido cítrico, sem 
alteração da rugosidade de superfície ou do brilho em relação ao baseline, para todos os tempos testados. 
Os resultados obtidos pelos materiais deste presente estudo são promissores, visto que estudos anteriores 
mostraram que materiais com indicação provisória apresentaram alterações de superfície após três meses 
de desafio erosivo simulado (Aliping-McKenzie et al., 2004; Rajavardhan et al., 2014).  
 Observando os resultados obtidos após exposição ao desafio abrasivo, a resina Resilab Temp 
apresentou aumento da rugosidade de superfície após 5.000 ciclos, correspondendo a 6 meses de 
escovação. Com relação ao brilho, Resilab Temp apresentou aumento de brilho após 2.500 ciclos, 
mantendo o mesmo padrão nas avaliações seguintes; já a Resilab Gengiva manteve a estabilidade até 
10.000, quando apesentou aumento do brilho. Esse resultado corrobora com a literatura, pois a escovação 
produz efeitos deletérios na superfície dos materiais restauradores, com o aumento da rugosidade devido à 
ação das cerdas das escovas combinado à abrasividade do dentifrício (Lefever et al., 2012; Pedrini et al., 
2003; Suzuki et al., 2009). Porém, quando avaliados materiais restauradores definitivos, a redução do brilho 
geralmente é observada, devido à remoção das partículas de carga dos materiais restauradores. (Levefer et 
al., 2012; Pedrini et al., 2013) Neste presente estudo, contudo, foi observado o aumento do brilho dos 
materiais avaliados, o que pode ser explicado por estes não apresentem ou tem carga em baixa 
concentração, apenas conteúdo orgânico, visto que apresentam indicação provisória. 
 Analisando os materiais deste estudo, a resina Resilab Gengiva apresentou um padrão mais 
irregular de superfície que a Resilab Temp, a partir da observação das avaliações de rugosidade de 
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superfície e MEV do baseline. Porém, a resina Resilab Gengiva se mostrou mais resistente ao desafio 
abrasivo do que a Resilab Temp. 
 
CONCLUSÃO 
 
 A erosão não gerou impactos deletérios à superfície de ambos os materiais testados. A abrasão 
gerou amento do brilho para ambos os materiais e da rugosidade de superfície para a resina com indicação 
de restauração provisória (Resilab Temp). 
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