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Resumo 

As restaurações temporárias em prótese fixa são uma fase intermédia, que pode ser 

mais ou menos longa, entre a preparação do dente e a colocação da restauração 

indireta final. Existe uma grande diversidade de materiais provisórios, dos quais se 

destacam as resinas acrílicas e as resinas compostas bis-acrilicas. As restaurações 

temporárias em prótese fixa podem ser confecionadas diretamente nos dentes 

preparados, ou indiretamente com recurso a uma técnica de impressão ou digitalização 

diretamente na cavidade oral do paciente. Atualmente, a utilização das restaurações 

produzidas através da tecnologia CAD/CAM é uma realidade crescente 

Com o consumo generalizado de alimentos e bebidas ácidas, a exposição da estrutura 

dentária e dos materiais restauradores a um ambiente ácido é cada vez mais comum, 

tornando a erosão ácida na cavidade oral numa realidade crescente. 

O objetivo desde trabalho será avaliar as possíveis alterações na microdureza e na 

rugosidade de superfície de diferentes materiais de restaurações temporárias em 

prótese fixa, quando em contacto com agentes ácidos encontrados na dieta. 

Assim, foram confecionados 100 espécimes (10 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura) em resina acrílica de PMMA pela técnica direta e indireta. Estes foram 

contaminados com 4 ácidos existentes na dieta: Coca-Cola®, Red Bull, Vinho Tinto e 

Sumo de Laranja; e com água destilada, sendo este o grupo de controlo. 

Posteriormente foram avaliadas as alterações ao nível da rugosidade de superfície e da 

microdureza. 

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas referentes às alterações de 

rugosidade, e diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à 

microdureza dos materiais estudados.  

Conclui-se que os diferentes ácidos da dieta podem influenciar a rugosidade de 

superfície do PMMA para restaurações fixas provisórias, podendo comprometer o 

sucesso das mesmas. 

 
Palavras-chave: microdureza; rugosidade de superficial; restaurações fixas 

provisórias; agentes ácidos da dieta 
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Abstract 

Temporary restorations in fixed prosthodontic rehabilitation represent an intermediate 

short- or long-term phase between tooth preparation and the placement of the final 

indirect restoration. There is a great diversity of temporary materials, with the most 

important being acrylic resins and bis-acrylic composite resins. Provisional restorations 

in fixed prosthodontics can be performed either directly on the prepared teeth, or 

indirectly through conventional impression or intraoral scanning techniques. The use of 

restorations produced by CAD/CAM technology has improved drastically in recent 

years. 

With the widespread consumption of acidic foods and drinks, exposure of dental 

structure and restorative materials to an acidic environment is becoming more common, 

making acid erosion in the oral cavity a growing issue. 

This study aims to evaluate the effect of acidic agents found in diet in the 

microhardness and surface roughness of different materials of temporary restorations 

for fixed prosthodontics. 

For that purpose, 100  PMMA acrylic resin specimens (10 mm diameter and 2 mm 

thickness) obtained by both direct and indirect techniques were used.  The samples 

were contaminated with 4 dietary acids: Coca-Cola®, Red Bull, red wine and orange 

juice. Distilled water was used in the control group. After the immersion period, changes 

in surface roughness and microhardness were evaluated in all specimens. 

Statistically significant differences in terms of roughness and microhardness were found 

between the control and acid-treated groups. 

Taken together, these results suggest that different acids in the diet influence the 

surface roughness of PMMA temporary fixed restorations, which may compromise the 

success of the restorative treatment. 

 

Key Words: microhardness; surface roughness; fixed provisional restorations; acids 

solutions found on the diet. 
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1. Introdução  

1.1. Restaurações fixas provisórias 

De acordo com o Glossário de Termos Prostodônticos (2017) restaurações ou próteses 

temporárias ou provisórias são aquelas desenhadas com o objetivo de permitir uma 

boa estética e promover estabilidade e/ou função durante um período limitado de 

tempo, devendo ser substituídas por uma prótese definitiva, aquando da conclusão do 

trabalho protético. (1)  

As restaurações temporárias em prótese fixa são uma fase intermédia, que pode ser 

mais ou menos longa, entre a preparação do dente e a colocação da restauração 

indireta final. (2)  

O uso de restaurações temporárias é uma etapa importante no tratamento protético do 

paciente. Embora no passado se defendesse que não se deveria utilizar uma 

restauração temporária demasiado estética devido ao risco elevado de abandono do 

tratamento por parte do paciente, o que implicava a não colocação da restauração 

definitiva, hoje esse conceito está completamente ultrapassado. Atualmente a 

restauração temporária é considerada uma fase crucial no tratamento, uma vez que 

contribui para o diagnóstico, correção de falhas no planeamento, reajuste do 

tratamento e serve como modelo para a restauração final. Uma vez que a restauração 

definitiva deverá ser como uma réplica da restauração temporária, esta deve obedecer 

as todos os critérios da restauração final, embora com menor longevidade e, 

eventualmente, com pior estética. (3-7)  Assim sendo, uma restauração temporária deve 

satisfazer princípios biológicos, mecânicos e estéticos, e deve ser confecionada de 

forma a respeitar os seguintes requisitos: 

 Proteção pulpar: a restauração temporária deve selar e isolar o dente pilar, 

permitindo a recuperação pulpar após a agressão do preparo dentário, bem 

como a proteção contra estímulos físicos, químicos e térmicos que possam 

existir na cavidade oral.(3, 8-10) 

 Estabilidade dimensional: uma restauração temporária permite preservar o 

espaço interoclusal e interdentário do dente pilar preparado, prevenindo a 
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migração e/ou extrusão dentária e conservando esquema oclusal, para que se 

mantenha o espaço necessário à colocação da restauração definitiva(3, 8, 11). 

 Favorecer a higienização prevenindo a contaminação bacteriana: para facilitar a 

higienização é imprescindível um correto contorno e adaptação marginal. Outro 

fator importante é o polimento e a ausência de rugosidades que potenciam a 

acumulação de placa bacteriana e, consequentemente, inflamação gengival.(3, 8, 

10, 12)  

 Modelação das margens gengivais: permite trabalhar as margens gengivais de 

forma a criar um perfil de emergência favorável à restauração final, para manter 

a saúde periodontal dos tecidos adjacentes prevenindo a inflamação gengival e 

possíveis retrações gengivais.(2, 3, 11, 12) 

 Manter a estética, fonética e a função: permite o estudo da cor, contorno, 

comprimento e forma dos dentes, antes da colocação da restauração 

definitiva.(8, 12)  

 Para além do referido, uma restauração provisória também auxilia no diagnóstico 

de aspetos funcionais e oclusais - nomeadamente aumento de dimensão 

vertical de oclusão, correções do plano e esquemas oclusais - e estéticos, como 

alteração de contornos gengivais antes da confeção da restauração final. (2, 12-15) 

 

1.2. Materiais para confeção de restaurações temporárias 

Os materiais provisórios utilizados para confeção de prótese fixa devem ter 

durabilidade e resistência suficiente para se manterem em boca até à sua substituição 

pela restauração definitiva. Estão descritos na literatura alguns requisitos a que estes 

materiais devem obedecer para que seja possível alcançar o sucesso de uma 

restauração temporária, nomeadamente: 

 Ser biocompatível e não tóxico; 

 Apresentar boa adaptação marginal; 

 Apresentar estabilidade dimensional; 

 Apresentar estabilidade de cor; 

 Apresentar estética aceitável; 

 Apresentar baixa rugosidade superficial e bom polimento; 
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 Apresentar boa retenção e resistência; 

 Apresentar baixa condutividade térmica; 

 Ser fácil de manusear; 

 Permitir bom tempo de trabalho. 

Estas propriedades influenciam a seleção do material para a realização de 

restaurações temporárias.(11, 16-18) 

Os materiais utilizados para as restaurações provisórias sofreram uma grande evolução 

desde o seu aparecimento nos anos 30, inicialmente com as resinas acrílicas, 

posteriormente com materiais mais recentes como as resinas compostas bis-acrilicas, 

até às restaurações produzidas através da tecnologia CAD/CAM (computer-aided 

design and computer-aided manufacturing).(10) 

De entre as resinas acrílicas destacam-se por serem mais utilizadas: o PMMA 

(polimetil-metacrilato) e o PEMA (polietil-metacrilato), que são compostos por dois 

componentes, um pó e um líquido, que devem ser misturados e manipulados 

manualmente. Por este motivo, as suas propriedades físicas podem ser influenciadas 

pela proporção do líquido e do pó utilizados. As resinas acrílicas utilizadas para 

confeção de prótese fixa são autopolimerizáveis, possuindo um iniciador químico. (8-12, 

16, 17, 19-22) São os materiais que mais se utilizam para confeção de restaurações 

temporárias, uma vez que apresentam baixo custo e uma estética aceitável, permitem 

um bom polimento e uma boa adaptação marginal. No entanto, as resinas acrílicas têm 

como grande desvantagem a reação de polimerização exotérmica, que aumenta o risco 

de necrose pulpar e de danos gengivais. Assim sendo, é necessária muita precaução 

na manipulação deste material, sendo aconselhado o uso de água fria e spray de ar 

durante o processo de polimerização. Apresenta outras desvantagens como a 

contração de polimerização de cerca de 6 a 8% em comparação com materiais à base 

de resina composta cuja contração de polimerização varia entre 1 a 4%, a dificuldade 

de reparação em caso de fratura, o potencial elevado de toxicidade, reações alérgicas 

e o odor forte desagradável durante a sua manipulação. (7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 23) É, ainda, 

importante salientar a dificuldade de homogeneização do material devido à sua 

manipulação manual e à possível alteração das suas propriedades devido ao rácio 

pó/líquido.(21, 24) 
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O desenvolvimento de resinas bisacrílicas, um material hidrofóbico similar ao bisfenol 

A-Glicil di-metacrilato (Bis-GMA), ajudou a ultrapassar alguns desses problemas, uma 

vez que apresentam baixa contração de polimerização, reação exotérmica de menor 

temperatura, menor toxicidade para os tecidos e são fáceis de manusear. A resina 

bisacrílica tem maior dureza superficial e resistência à flexão do que o PMMA 

tradicional.(11, 14, 21, 22, 25) No entanto são materiais mais dispendiosos, mais frágeis e 

com menor capacidade de polimento. (18, 20, 23) As resinas bis-acrilicas são utilizadas 

para restaurações unitárias ou pontes com menos de quatro elementos. Porém, uma 

grande desvantagem deste material prende-se com a sua fragilidade em áreas de 

maiores cargas oclusais.(10, 14) Assim sendo, para a execução de casos mais 

complexos, nomeadamente situações de restaurações múltiplas com vários pônticos, 

com exigência de durabilidade a longo prazo, recuperação de áreas marginais e para 

reparação de fraturas estão indicados os materiais à base de resinas acrílicas. (14)  

Atualmente não existe nenhum material ideal para a confeção de todas as restaurações 

temporárias, sendo que a sua escolha deve ser baseada nas propriedades mecânicas 

necessárias, na dificuldade de manipulação, nos custos, e na estética para o caso 

clínico em questão.(25, 26)  

1.3. Técnicas de confeção de restaurações temporárias 

As restaurações temporárias em prótese fixa podem ser executadas diretamente nos 

dentes preparados, apresentando como vantagem a facilidade e rapidez de fabricação, 

ou indiretamente m recurso a uma técnica de impressão ou digitalização diretamente 

na cavidade oral do paciente.(7, 27) A técnica direta apresenta algumas desvantagens, 

nomeadamente ao nível da resistência mecânica, textura da superfície e ajuste 

marginal da restauração.(2, 7, 9, 11, 28) Esta técnica normalmente consiste no recurso a 

uma coroa pré-formada ou a uma matriz que é obtida através de uma pré-impressão 

em alginato ou silicone ou uma placa termoformável de vácuo.(12, 17) As coroas pré-

formadas podem ser de plástico, acetato, policarbonato, celulose, de resina composta 

ou metálicas e estão disponíveis comercialmente em vários tamanhos e várias 

anatomias dentárias.(7, 8, 14, 22) A matriz pode ser obtida através de uma pré-impressão 

em alginato ou silicone putty antes da preparação dos dentes pilares. Após a 

preparação dentária, a matriz é preenchida com um material autopolimerizável na 
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região do dente pilar e é colocada em boca sobre o dente preparado. Para casos mais 

complexos é aconselhada a utilização de uma matriz de forma indireta, ou seja, após a 

pré-impressão da situação clínica inicial é realizado um enceramento sendo 

confecionada a matriz sobre o modelo encerado.(8, 12, 17) É de salientar a necessidade 

de colocar vaselina ou glicerina para isolar as peças dentárias e aliviar áreas de 

retenção excessiva para evitar possíveis dificuldades em remover a restauração 

provisória quando o material terminar o tempo de presa.(10, 16) As técnicas diretas de 

confeção de restaurações temporárias devem ser utilizadas apenas para reabilitações 

até 4 elementos.(7) 

Em relação à técnica indireta poderá ser efetuada através da confeção de matrizes 

sobre um modelo inicial no qual é confecionado o enceramento. Posteriormente, após a 

preparação dentária, é feita uma nova impressão para obtenção de um modelo sobre o 

qual são produzidas as restaurações temporárias com recurso à matriz anteriormente 

confecionada.(12) Permite melhor adaptação marginal, maior resistência e durabilidade 

do material do que a técnica direta.(11, 12, 27) 

Com o aparecimento de novas tecnologias, como o CAD/CAM em 1980, surgiu a 

possibilidade de se obter restaurações, de forma indireta, com melhores características 

físicas e mecânicas e diminuindo o tempo de consulta.(28, 29) A utilização da tecnologia 

CAD/CAM tornou-se cada vez mais comum e permitiu a utilização de diversos 

materiais como metais, cerâmicas e resinas acrílicas. No caso das restaurações 

temporárias a literatura evidencia a preferência do PMMA para confeção das 

restaurações de forma indireta. O sistema CAD/CAM utiliza blocos de resinas à base 

de PMMA, que transforma em coroas ou pontes.(2, 16, 30) Estes polímeros de PMMA em 

blocos são polimerizados sob condições padronizadas e controladas de pressão e 

temperatura, resultando em materiais com melhores propriedades mecânicas, mais 

densos e fortes, mais resistentes ao desgaste e mais resistentes à fratura. Apresentam 

ainda maior estabilidade de cor e melhor ajuste marginal que proporciona menor risco 

de contaminação bacteriana e a prevenção do risco de dano pulpar por variações de 

temperatura excessivas, comparativamente com os materiais produzidos de forma 

direta.(2, 7, 11, 16, 19, 30-33) Esta técnica permite ultrapassar algumas desvantagens da 

técnica direta, nomeadamente o contato direto com o monómero livre que pode originar 

uma reação alérgica e danos nos tecidos e, particularmente o risco de lesão pulpar, 
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uma vez que os dentes preparados não são submetidos ao calor proveniente da reação 

de polimerização da resina. Permite ainda reduzir o tempo de consulta, eliminar erros 

na realização da impressão, na manipulação do material e resultantes da contração de 

polimerização. (9, 32, 34) Nesta técnica é efetuada uma digitalização da área da cavidade 

oral de onde se pretende obter a impressão, que é enviada para o laboratório. 

Posteriormente o laboratório procede à leitura dessa digitalização é à fresagem da 

restauração na máquina de CAM. (10) Portanto, a tecnologia CAD/CAM apresenta como 

vantagens: aumento da qualidade devido à padronização dos processos de fabricação, 

melhores propriedades mecânicas e resistência ao desgaste, melhor ajuste das 

restaurações provisórias, eficiência no controle de qualidade e aumento na 

produtividade. Como desvantagens podem citar-se a necessidade de um alto 

investimento.(10, 11, 28, 30) 

1.4. Polimento de restaurações fixas provisórias 

É de salientar a importância de um bom polimento de todos os materiais colocados na 

cavidade oral, uma vez que as superfícies rugosas promovem a adesão de micro-

organismos e a formação de placa bacteriana. Na cavidade oral os micro-organismos 

apresentam maior capacidade de sobrevivência se estiverem aderidos a tecidos duros 

(dentes, implantes, próteses ou restaurações). (24, 35, 36) Por diversos motivos, muitas 

vezes, o paciente permanece com as restaurações temporárias por um período de 

tempo prolongado. Neste caso, a escolha do tipo de resina e o tipo de polimento 

tornam-se preponderantes para a estética, longevidade e sucesso no tratamento.(37) 

Quando se realiza uma restauração temporária diretamente em boca, apesar da 

utilização de uma matriz, é inevitável a necessidade de algum tipo de ajuste. Por isso, 

esta restauração requererá acabamento e polimento. Assim sendo, considera-se que a 

rugosidade superficial residual de uma restauração temporária propicia a acumulação 

de placa microbiana, podendo provocar inflamação gengival e cárie secundária. Dentes 

com coroas com superfícies rugosas apresentam inflamação dos tecidos periodontais e 

índice de hemorragia aumentado.(36, 38) O acabamento refere-se ao contorno bruto ou 

redução da restauração para obter a anatomia desejada e o polimento refere-se à 

redução da rugosidade e riscos criados pelos instrumentos de acabamento.(24, 37, 39) 

Além dos problemas de ordem inflamatória local pela acumulação excessiva de placa 

na superfície rugosa, poderá também ocorrer o aparecimento de manchas extrínsecas 
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na superfície que comprometerá a estética. Para realização do polimento de 

restaurações provisórias o mais comum é a utilização de discos e brocas de polimento, 

embora existam também meios químicos para esse efeito. (40) Barbosa et al. referem 

diversos estudos que apontam a superioridade do polimento mecânico, em contraste 

com o polimento químico que produz superfícies mais rugosas, não podendo ser 

considerado um substituto dos polimentos mecânicos que demonstram maior eficácia. 

(39) A literatura evidencia que a diminuição das superfícies rugosas na cavidade oral 

diminui a acumulação de placa bacteriana. Assim sendo é imprescindível um bom 

polimento das restaurações, principalmente quando existe necessidade da sua 

utilização durante períodos de tempo prolongados.(36) Vários autores referem que a 

rugosidade de superfícies rígidas presentes na cavidade oral, após polimento, não 

deve ser superior a 2m.(35, 41)  

 

1.5. Agentes erosivos associados à dieta 

A diminuição da incidência de cáries dentárias e, em simultâneo, o aumento do 

consumo de bebidas com potencial ácido, evidenciaram a necessidade de conferir 

maior atenção à erosão dentária.(42, 43) A erosão dentária caracteriza-se pela perda 

lenta, gradual e irreversível dos tecidos dentários, provocada por processos químicos 

por exposição a agentes ácidos, sem ação bacteriana.(44-49) A erosão dentária pode ser 

originada por fatores intrínsecos e extrínsecos. No que se refere aos fatores 

extrínsecos destacam-se os relacionados com os hábitos alimentares. Estes têm vindo 

a sofrer alterações, tornando-se o consumo de bebidas e alimentos ácidos cada vez 

mais frequente, aumentando a exposição da estrutura dentária e dos materiais 

restauradores a um ambiente ácido.(45, 50-53) 

Outro fator importante no que diz respeito à erosão dentária é o papel fundamental da 

saliva. A saliva possui um efeito protetor devido à sua capacidade tampão, ou seja, 

após a ingestão de um alimento ou bebida ácida, a saliva atua como agente de 

diluição, eliminando os restos de ácidos da cavidade oral. Além disso, a saliva tem a 

capacidade de reduzir a taxa de desmineralização e melhorar a remineralização 

fornecendo cálcio, fosfato e flúor ao esmalte e à dentina.(49, 54) 
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Com o aumento do uso de materiais estéticos restauradores surgiu também a 

necessidade de os avaliar, no que diz respeito à sua degradação no ambiente oral. (44) 

O ambiente oral causa degradação e envelhecimento das restaurações dentárias 

devido ao contato constante com saliva, componentes alimentares, bebidas e à 

interação entre estas soluções. (51, 52) Assim sendo, substâncias com baixo pH na 

cavidade oral podem degradar não só o esmalte dentário, mas também comprometer 

os materiais restauradores tendo como consequência a alteração das suas 

propriedades físicas e mecânicas, comprometendo o seu desempenho.(44) 

Estão descritos na literatura vários trabalhos sobre o efeito de diversas bebidas sobre a 

microdureza dos tecidos dentários e a degradação da superfície dos materiais 

restauradores.(45, 55) Numerosos ácidos são comumente encontrados na cavidade oral 

(por exemplo: ácido acético, ácido cítrico, ácido fosfórico e ácido lático), sendo que nos 

últimos anos tem vindo a aumentar o número de publicações que tentam investigar a 

erosão do esmalte, dentina e de diversos materiais restauradores por estes ácidos, 

revelando que mais do que a quantidade, a frequência do consumo é crucial no 

desgaste erosivo. (50, 51, 56) A erosão ácida tem cada vez mais significado clínico uma 

vez que as condições ácidas podem ocorrer oralmente, quer devido à ingestão de 

alimentos ácidos, quer à degradação de polissacáridos em ácidos. Também por este 

motivo, a consciência dietética é uma questão importante na sociedade moderna.(57) 

A longevidade das restaurações dentárias depende da durabilidade do material e das 

suas propriedades, como dureza e resistência ao desgaste.(57) Vários estudos referem 

a influência dos alimentos e bebidas ácidas na degradação da superfície dos materiais 

restauradores, nomeadamente do ionómero de vidro e da resina composta, 

evidenciando alterações significativas na dureza de superfície desses materiais. (49, 57, 

58) No entanto são escassas as pesquisas que referem essa influência na superfície dos 

materiais provisórios de prótese à base de resinas acrílicas. 

Este trabalho pretende avaliar as possíveis alterações na microdureza e na rugosidade 

de superfície de diferentes materiais de restaurações temporárias em prótese fixa, 

quando em contacto com agentes ácidos encontrados na dieta. 
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2. Material e Métodos 
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2. Material e Métodos 

2.1. Preparação da amostra 

Foram preparados 50 espécimes de resina acrílica de PMMA TAB 2000®, cor clara 

(Kerr, Itália. Lote: 6314204, referência: 61770 e data de validade: 28-02-2019 – Figura 

1) com forma cilíndrica e dimensões padronizadas: 10 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura. 

 

Figura 1. TAB 2000® utilizado para confeção dos espécimes 

 

Na sua confeção, utilizou-se um molde em silicone para preparar uma placa de TAB 

2000® com 2 mm de espessura. Preencheu-se o molde com a resina acrílica, colocou-

se uma placa de vidro e efetuou-se pressão digital sobre esta de forma a uniformizar o 

material (Figuras 2 e 3). 
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Após 10 minutos, tempo de polimerização total, a placa foi removida. Posteriormente, 

com recurso a uma máquina de fresagem comandada por CNC (controlo numérico 

computorizado), a placa de resina acrílica foi recortada para confecionar os espécimes 

com o diâmetro de 10 mm (Figura 4).  

Figura 1. Confeção de placa de PMMA . Figura 2. Confeção de placa de PMMA com 2mm. 

Figura 3. Placa de PMMA. 
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Foram ainda confecionados, em laboratório, 50 espécimes em resina acrílica de PMMA 

para CAD/CAM, com recurso a dois discos (Temp Basic - Zirkonzahn SRL, Itália. Lote: 

9435, referência: TMAD0216 e Lote: 10257, referência: TMAD0216 - Figura 5). Estes 

espécimes apenas foram fresados e não foram submetidos a nenhum acabamento em 

laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Placa de PMMA recortada pela fresa do CNC. 

Figura 5. Discos de PMMA para confeção dos espécimes em CAD/CAM 
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Mais tarde, todos os espécimes, de TAB e CAD/CAM, foram submetidos a igual 

polimento, com brocas e discos de polimentos (Figura 6), em peça de mão a 

10000rpm, com pressão digital, durante 15 segundos para cada broca da série (grão 

grosso, grão médio e grão fino). De seguida repetiu-se o procedimento com os discos 

de tecido. Assim, tentou-se simular o polimento realizado em consultório de igual forma 

em todos os espécimes, independentemente do material. Concluída esta fase, os 

espécimes foram deixados em água destilada a 37ºC durante 24 horas para simular a 

reidratação do primeiro dia como restauração temporária em ambiente oral. 

 

 

 

2.2. Procedimento erosivo na amostra 

Foram utilizadas 4 soluções ácidas encontradas na dieta (Figura 7):  

 Refrigerante com gás (Coca-Cola® - Classic, Coca-Cola® Company); 

 Vinho Tinto (Maria Ana, Vinho Tinto regional do Alentejo); 

 Sumo de Laranja Natural (produzido momentos antes da contaminação dos 

espécimes); 

 Bebida energética (Red Bull, Red Bull GmbH). 

 

Figura 6. Brocas e discos para polimento dos espécimes. 
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Um quinto grupo foi criado para simular o ambiente em meio oral, onde os espécimes 

permaneceram em água destilada. 

 

 

Os espécimes foram divididos em subgrupos conforme descrito na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Divisão dos espécimes em subgrupo de acordo com a solução ácida a que foram 

submetidos.  

Material Soluções ácidas 

Resina de PMMA  

(TAB2000®) 

 

Grupo controlo - H2O destilada (n= 10) 

Refrigerante com gás (n= 10) 

Vinho Tinto (n= 10) 

Sumo de Natural (n= 10) 

Bebida energética (n= 10) 

Resina de PMMA para CAD/CAM 

(Temp Basic - Zirkonzahn SLR ® 

cor A2-B2 95H16) 

 

Grupo controlo - H2O destilada (n= 10) 

Refrigerante com gás (n= 10) 

Vinho Tinto (n= 10) 

Sumo de Laranja Natural (n= 10) 

Bebida energética (n= 10) 

 

 

Figura 7. Soluções ácidas encontradas na dieta utilizadas no estudo e a água destilada 
utilizada para o grupo de controlo 
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2.3. Envelhecimento das amostras 

 

Os espécimes do grupo de controlo permaneceram armazenados numa estufa a 37º C 

(Estufa Heraeus INSTRUMENTS - Figura 8) durante 7 dias em água destilada (H2O 

destilada). Os restantes espécimes foram armazenados em estufa a 37º C durante 7 

dias depois de terem sido distribuídos aleatoriamente pelas diferentes soluções ácidas. 

Os pHs dos agentes de teste foram medidos no início e no final do procedimento 

recorrendo a tiras para teste de pH (Figuras 9 e 10). 

No final do período de condicionamento, cada espécime foi removido da estufa, lavado 

com água corrente durante 30 segundos e seco ao ar. Os espécimes permaneceram à 

temperatura ambiente até ao início do procedimento de medição da rugosidade e da 

microdureza de superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estufa Heraeus INSTRUMENTS - Heraeus B-6120 (50Hz) Gravity-Convection Incubator. 
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B 

a) b) 

a) b) 

a) b) 

Figura 11. a) Espécimes em Sumo de Laranja; b) Medição do pH dos espécimes em Sumo de Laranja. 

Figura 10. a) Espécimes em Coca-Cola®; b) Medição do pH dos espécimes em Coca-Cola®. 

Figura 9. a) Espécimes em Água Destilada; b) Medição do pH dos espécimes em Água Destilada. 
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a) b) 
Figura 12. a) Espécimes em Red Bull; b) Medição do pH dos espécimes em Red Bull 

a) b) 

Figura 13. a) Espécimes em vinho tinto; b) Medição do pH dos espécimes em vinho tinto. 
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Figura 14. Medição do pH final após o armazenamento dos espécimes durante 7 dias em estufa a 37ªC. 
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2.4. Realização de testes mecânicos 

Foram efetuados dois testes mecânicos diferentes:  

 Para avaliação da rugosidade foi utilizada a Interferometria Ótica (determinação 

de parâmetros rugosidade média aritmética (Ra) e das alturas máximas do perfil 

de rugosidade (Rz) (rugosímetro – Figura 15). 

 A avaliação da microdureza de superfície foi realizada pelo teste de Vickers 

(microdurómetro Matsuzaura MXT70® - Figura 16).   

Dez espécimes de cada subgrupo foram submetidos aos testes para medição da 

rugosidade e, desses, três foram posteriormente submetidos aos testes para análise da 

microdureza de superfície. Contudo, aquando da execução das medições de 

microdureza pelo teste de Vickers verificou-se que não era possível obter resultados 

fidedignos na leitura dos espécimes em CAD/CAM, uma vez que, devido às 

irregularidades na superfície do material provocadas pela fresa utilizada na sua 

confeção, não se conseguiu efetuar uma leitura válida da mesma no microdurómetro. 

Nesse sentido foi efetuada uma tentativa de leitura através de microscópio ótico (ZEISS 

Axiphot® - Figura 17) das indentações produzidas no microdurómetro com cargas 

diferentes (50g, 100g, 200g, 300g). No entanto, também não se conseguiu obter 

precisão na leitura dos resultados. Assim sendo, foi executado um polimento mecânico 

com lixa de 1200 de granulometria e alumina para uniformizar a superfície dos 

espécimes 5, 8 e 9 de cada grupo de estudo, que foram, posteriormente, submetidos 

novamente ao procedimento erosivo. Nesse sentido, foi efetuada uma nova medição e 

análise da microdureza dos espécimes, com 100g pelo teste de Vickers, na qual já foi 

possível fazer a leitura dos resultados. 
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Figura 15 Rugosímetro utilizado para análise dos parâmetros de rugosidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Microdurómetro utilizado para 
análise da microdureza de Vickers. 

Figura 17. Microscópio óptico 
utilizado para leitura das 
medições de microdureza. 
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Os dados foram recolhidos e armazenados numa base de dados criada a partir do 

Programa Excel® (Microsoft Office Plus Professional 2016, Microsoft, EUA) (Anexo 1), 

e a análise estatística foi efetuada utilizando o programa SPSS® v.24.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences, IBM, EUA), considerando‐se um nível de significância 

de 0,05 (α=0,05). Foram tratados separadamente os dados de rugosidade e de 

microdureza. 

 

De acordo com a natureza dos dados obtidos nos testes de rugosidade (Ra e Rz) e dos 

testes de microdureza, procedeu-se à análise descritiva dos dados incluindo média e o 

desvio padrão. Para a análise inferencial utilizou-se o teste não paramétrico Kruskal-

Wallis, seguido de comparações múltiplas segundo U de Mann-Whitney, por ausência 

de normalidade das amostras (Teste Shapiro-Wilk, p < ).  
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3. Resultados 
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3. Resultados 

3.1. Análise estatística da rugosidade 

No total realizou-se a leitura da rugosidade em 100 amostras. Os valores médios de Ra 

variaram entre 0.36m no grupo Coca-Cola® TAB e 1.15m no grupo H2O CAD-CAM e 

os valores médios de Rz variaram entre 2.78m no grupo Coca-Cola®® TAB e 

18.89m no grupo Red Bull TAB (Tabela 2, Gráficos 1 e 2). O grupo que apresentou 

maior Ra foi o H2O destilada CAD/CAM e o grupo com menor Ra foi o Coca-Cola® 

TAB. No que diz respeito ao Rz o grupo com maior Rz foi o Red Bull TAB e o grupo 

com menor Rz foi o Coca-Cola® TAB.  

É possível observar que, comparando os dois grupos de controlo (H2O Destilada TAB e 

H2O Destilada CAD/CAM) o grupo de CAD/CAM apresenta maior rugosidade tanto no 

Ra como no Rz. 

 

Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão da rugosidade média aritmética (Ra) e a média das 
alturas máximas do perfil de rugosidade (Rz) de cada grupo estudado. 

Grupo 
Média 

Ra 
Desvio 

Padrão Ra 
Mediana 

Ra 
Média 

Rz 
Desvio 

Padrão Rz 
Mediana 

Rz 

H2O Destilada TAB 0,46 0,32 0,33 7,06 6,53 3,19 

H2O Destilada CAD-CAM 1,15 0,87 1,02 17,25 15,68 15,17 

Vinho Tinto TAB 0,45 0,22 0,37 7,78 5,92 6,72 

Vinho Tinto CAD-CAM 0,54 0,45 0,39 5,41 8,78 2,72 

Sumo Laranja TAB 0,38 0,13 0,40 2,99 1,17 2,79 

Sumo Laranja CAD-CAM 0,67 0,22 0,61 9,83 4,39 8,83 

Red Bull TAB 1,03 0,86 0,84 18,89 14,26 17,58 

Red Bull CAD-CAM 0,55 0,52 0,39 5,62 8,93 2,71 

Coca-Cola® TAB 0,36 0,14 0,35 2,78 0,97 2,94 

Coca-Cola® CAD-CAM 0,54 0,15 0,51 5,11 2,67 3,95 
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Gráfico 1 – Média aritmética da Rugosidade média aritmética (Ra) de grupo estudado. 
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Gráfico 2 – Média aritmética das alturas máximas do perfil de rugosidade (Rz) de grupo estudado. 
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Na análise estatística inferencial dos dados, verificou-se que existiam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos estudados no que diz respeito ao Ra 

(p=0.009) e ao Rz (p=0.000) (Tabelas 3 e 4), ou seja, existiam diferenças quanto aos 

parâmetros de rugosidade dos diferentes grupos.  

 

Tabela 3 – Teste Kruskal Wallis Rugosidade média aritmética (Ra) 

 

 

 

Tabela 4 - Teste Kruskal Wallis média das alturas máximas do perfil de rugosidade (Rz)  
 

 

 

 

 

  Grupo em estudo N 
Posto 
Médio 

Ra 

H2O TAB 10 38 

H2O CAD-CAM 10 62,7 

Coca-Cola® TAB 10 31,2 

Coca-Cola® CAD-CAM 10 60,2 

Vinho Tinto TAB 10 41,6 

Vinho Tinto CAD-CAM 10 47 

Sumo de Laranja TAB 10 38,2 

Sumo de Laranja CAD-CAM 10 70,2 

Red Bull TAB 10 70,8 

Red Bull CAD-CAM 10 45,1 

Total 100   

  Estatísticas de testea,b 

  Ra 

Qui-quadrado 21,906 

Gl 9 

Significância 
Assint. 

0,009 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: 
Grupo em estudo 

Estatísticas de testea,b 

  Rz 

Qui-quadrado 30,044 

gl 9 

Significância 
Assint. 

0.000 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: 
Grupo em estudo 

 
Grupo em estudo N 

Posto 
Médio 

Rz 

H2O TAB 10 43,6 

H2O CAD-CAM 10 60,7 

Coca-Cola® TAB 10 31 

Coca-Cola® CAD-CAM 10 53,1 

Vinho Tinto TAB 10 60,3 

Vinho Tinto CAD-CAM 10 34,6 

Sumo de Laranja TAB 10 34,4 

Sumo de Laranja CAD-CAM 10 73,1 

Red Bull TAB 10 76,9 

Red Bull CAD-CAM 10 37,3 

Total 100   
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No que diz respeito à comparação entre os espécimes do mesmo material, verificou-se 

diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros Ra e Rz nos espécimes em 

TAB e apenas no parâmetro Rz dos espécimes em CAD/CAM (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 - Teste Kruskal Wallis Ra e Rz espécimes em TAB  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Teste Kruskal Wallis Ra e Rz espécimes em CAD/CAM  

Grupo em estudo N 
Posto 
Médio 

Ra 

H2O CAD-CAM 10 28,10 

Coca-Cola® CAD-CAM 10 27,60 

Sumo de Laranja CAD-CAM 10 33,60 

Red Bull CAD-CAM 10 18,70 

Vinho Tinto CAD-CAM 10 19,50 

Total 50  

Rz 

H2O CAD-CAM 10 29,20 

Coca-Cola® CAD-CAM 10 26,80 

Sumo de Laranja CAD-CAM 10 36,60 

Red Bull CAD-CAM 10 18,10 

Vinho Tinto CAD-CAM 10 16,80 

Total 50  

 

 

 

Grupo em estudo N 
Posto 
Médio 

Ra 

H2O TAB 10 22,00 

Coca-Cola® TAB 10 19,90 

Sumo de Laranja TAB 10 22,80 

Red Bull TAB 10 37,90 

Vinho Tinto TAB 10 24,90 

Total 50  

Rz 

H2O TAB 10 23,30 

Coca-Cola® TAB 10 16,20 

Sumo de Laranja TAB 10 18,00 

Red Bull TAB 10 39,50 

Vinho Tinto TAB 10 30,50 

Total 50  

Estatísticas de testea,b 

 Ra Rz 

Qui-quadrado 9,648 17,345 

Gl 4 4 

Significância 
Assint. 

0,047 0,002 

a. Teste Kruskal Wallis 
b. Variável de Agrupamento: 
Grupo em estudo 

Estatísticas de testea,b 
 Ra Rz 

Qui-quadrado 7,483 12,661 

Gl 4 4 

Significância 
Assint. 

0,112 0,013 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: 
Grupo em estudo 
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No entanto, após realização do Teste Mann-Whitney, comparando cada grupo em 

estudo com o respetivo grupo de controlo (H2O destilada) do mesmo material, apenas 

os espécimes em TAB contaminados com Red Bull apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.034 para o Ra e para o Rz). Assim, o Red Bull é o 

único contaminante que produz diferenças na rugosidade do TAB, aumentando-a, uma 

vez que apresenta valores de rugosidade superiores ao grupo controlo. Nos espécimes 

em CAD/CAM não se verificam diferenças estatisticamente significativas quando 

comparado cada grupo com o grupo de controlo (Tabela 7), ou seja, a rugosidade dos 

espécimes em CAD/CAM não é influenciada por nenhum dos contaminantes. 

 

 

 
Tabela 7 - Teste Mann-Whitney, espécimes em TAB comparando o grupo Red Bull com o 
respetivo grupo de controlo (H2O destilada) 

 

Grupo em estudo N 
Posto 
Médio 

Soma 
de 

Postos 

Ra H2O TAB 10 7,70 77,00 

Red Bull TAB 10 13,30 133,00 

Total 20   

Rz H2O TAB 10 7,70 77,00 

Red Bull TAB 10 13,30 133,00 

Total 20   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatísticas de testea 

 
Ra Rz 

U de Mann-Whitney 22,000 22,000 

Wilcoxon W 77,000 77,000 

Z -2,117 -2,117 

Significância Assint. 
(Bilateral) 

0,034 0,034 

Sig exata [2*(Sig. de 
unilateral)] 

,035b ,035b 

a. Variável de Agrupamento: Grupo em 
estudo 
b. Não corrigido para empates. 
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No que diz respeito à comparação entre espécimes de diferentes materiais 

contaminados com a mesma solução, apenas o Vinho Tinto e o Red Bull não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas no Ra (p=0.631 e p=0.052 

respetivamente). Nos restantes grupos (Coca-Cola® e Sumo de Laranja) os dois 

materiais apresentam diferenças estatisticamente significativas no Ra e no Rz apesar 

de contaminados com o mesmo ácido (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Teste Mann-Whitney, comparação entre espécimes de diferentes materiais 
contaminados com a mesma solução 

  

H2O TAB vs H2O 
CAD/CAM 

Coca-Cola® TAB vs 
Coca-Cola® 
CAD/CAM 

Sumo de Laranja TAB 
vs Sumo de Laranja 

CAD/CAM 

Ra 0,043 0,009 0,003 

Rz 0,105 0,019 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Red Bull TAB vs 
Red Bull 

CAD/CAM 

Vinho Tinto TAB vs 
Vinho Tinto CAD/CAM 

Ra 0,052 0,631 

Rz 0,009 0,019 
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3.2. Análise estatística da microdureza 

 

No que diz respeito à microdureza revelou-se difícil obter resultados devido à 

irregularidade dos espécimes de CAD/CAM, observadas após realização das 

indentações, aquando da leitura das mesmas. Verificou-se que eram visíveis as 

irregularidades provocadas pela fresa utilizada na confeção dos espécimes (Figuras 18 

e 19) e que, por isso, não se conseguia obter resultados fidedignos na leitura das 

indentações. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 19. Comparação das superfícies dos espécimes 
após imersão em vinho tinto. a) CAD/CAM e b) TAB. 

a) b) 

Figura 18. Comparação das superfícies dos espécimes 
após imersão em H2O: a) CAD/CAM e b) TAB. 
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Assim, após produzidas as indentações no microdurómetro, foi efetuada uma leitura 

das mesmas num microscópio ótico numa tentativa de melhorar a leitura dos 

resultados. No entanto não se obteve sucesso, uma vez que, para o mesmo espécime, 

com diferentes cargas utilizadas para realizar as indentações, foi possível ler-se 

diferentes valores de microdureza (Figuras 20, 21 e 22).  

 

 

Figura 20. Leitura no microscópio ótico (10x) da indentação realizada num espécime de CAD/CAM com 300gf. Microdureza: 
11,99 Vickers. 
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Figura 21. Leitura no microscópio ótico (20x) das indentações realizadas num espécime de 
CAD/CAM com 300gf e 200gf. Microdureza: 11,85 Vickers e 11,34 Vickers respetivamente. 

Figura 22. Leitura no microscópio ótico (5x) das indentações realizadas num espécime de 
CAD/CAM com 300gf, 200gf, 100gf e 50gf. Observa-se a dificuldade da leitura devido às 
irregularidades na superfície da amostra. 
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Assim sendo, optou-se por efetuar um novo polimento mecânico dos espécimes de 

CAD/CAM, com lixa de granulometria 1200 a 300 rpm com refrigeração de água. 

Seguidamente os espécimes foram lavados e polidos a 150rpm utilizando um pano ao 

qual foi adicionado uma suspensão de alumina. O objetivo deste polimento foi 

uniformizar a superfície dos espécimes. Após o polimento, foi repetido o procedimento 

erosivo e feita uma nova leitura de microdureza com 100g, desta vez com sucesso. 

De entre os espécimes de CAD/CAM foram selecionados os espécimes 5, 8 e 9 e 

foram efetuadas duas medições de microdureza (Tabela 9). 

Dos espécimes de TAB: foram selecionados os espécimes 5, 8 e 9. No entanto, nestes 

apenas foram feitas as duas medições de microdureza, uma vez que não se verificou 

ser necessária a utilização de um novo polimento e consequentemente novo 

procedimento erosivo (Tabela 10).  

 

Tabela 9- Medições de microdureza Vickers espécimes em CAD/CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microdureza Espécime Medição 1 Medição 2 Média 

H2O CAD-CAM 5 10,4 10,2 10,3 

H2O CAD-CAM 8 10,3 10,3 10,3 

H2O CAD-CAM 9 10,2 10,2 10,2 

Coca-Cola® CAD-CAM 5 10,3 10,5 10,4 

Coca-Cola® CAD-CAM 8 10,3 10,3 10,3 

Coca-Cola® CAD-CAM 9 10,4 10,3 10,35 

Sumo de Laranja CAD-CAM 5 10 10,1 10,05 

Sumo de Laranja CAD-CAM 8 10,3 10,3 10,3 

Sumo de Laranja CAD-CAM 9 10,1 10,7 10,4 

Red Bull CAD-CAM 5 10,3 10,4 10,35 

Red Bull CAD-CAM 8 10,3 10,3 10,3 

Red Bull CAD-CAM 9 10,3 10,3 10,3 

Vinho Tinto CAD-CAM 5 10,1 10 10,05 

Vinho Tinto CAD-CAM 8 9,8 9,6 9,7 

Vinho Tinto CAD-CAM 9 10,3 10 10,15 
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Tabela 10 - Medições de microdureza Vickers espécimes em TAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11- Valores médios e desvio padrão da microdureza de cada grupo estudado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microdureza Espécime Medição 1 Medição 2 Média 

H2O TAB 5 10,6 9,6 10,1 

H2O TAB 8 10,2 11,3 10,75 

H2O TAB 9 12,2 11,4 11,8 

Coca-Cola® TAB 5 11,7 10,9 11,3 

Coca-Cola® TAB 8 12,2 12,1 12,15 

Coca-Cola® TAB 9 10,6 10,4 10,5 

Sumo de Laranja TAB 5 10,2 10,9 10,55 

Sumo de Laranja TAB 8 11,8 11,7 11,75 

Sumo de Laranja TAB 9 12,5 12,1 12,3 

Red Bull TAB 5 10 10,6 10,3 

Red Bull TAB 8 10,4 10,1 10,25 

Red Bull TAB 9 10 10,5 10,25 

Vinho Tinto TAB 5 10,9 10,8 10,85 

Vinho Tinto TAB 8 10,4 10,5 10,45 

Vinho Tinto TAB 9 11,1 10,5 10,8 

Microdureza Média Desvio Padrão Mediana 

H2O TAB 10.88 0.50 10.75 

Coca-Cola® TAB 11.32 0.48 11.3 

Sumo de Laranja TAB 11.53 0.52 11.75 

Red Bull TAB 12,27 0.02 10.25 

Vinho Tinto TAB 10.70 0.13 10.8 

H2O CAD/CAM 10.27 0.03 10.3 

Coca-Cola® CAD/CAM 10.35 0.03 10.35 

Sumo de Laranja CAD/CAM 10.25 0.10 10.3 

Red Bull CAD/CAM 10.32 0.02 10.3 

Vinho Tinto CAD/CAM 9.97 0.14 10.05 
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No total realizou-se a leitura da microdureza em 30 amostras (3 espécimes por cada 

grupo). Os valores médios das medições de microdureza variam entre 9,97 Vickers no 

grupo Vinho Tinto CAD/CAM e 12,27 Vickers no grupo Sumo de Laranja TAB (Tabelas 

9,10 e 11).  

De acordo com a natureza dos dados obtidos nos testes finais de microdureza de 

Vickers, foi efetuada a análise descritiva dos dados incluindo média e desvio padrão 

(Tabela 11), Para análise inferencial foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-

Wallis, por ausência de normalidade das amostras (Teste Shapiro-Wilk, p < ), onde se 

verificou que existem diferenças estatisticamente significativas entre a microdureza dos 

diferentes grupos (p=0.013) (Tabela 12).  

 

 

 

 

Gráfico 3 – Média aritmética da Microdureza de VIckers em cada grupo estudado 
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Tabela 12- Teste Kruskal Wallis Microdureza de Vickers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, após efetuado o Kruskal-Wallis para cada material (todos os espécimes de 

TAB e todos os espécimes de CAD/CAM), nenhum dos grupos apresentou diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.177 para o TAB e p=0.096 para o CAD/CAM). 

No que diz respeito à comparação entre espécimes de diferentes materiais 

contaminados com a mesma solução, também não existem diferenças estatisticamente 

significativas.  

 

3.3. pH das soluções ácidas 

Os valores de pH, medidos previamente ao procedimento erosivo e após terminado o 

procedimento erosivo não sofreu alterações, ou seja, os contaminantes mantiveram a 

sua acidez durante os 7 dias do procedimento erosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo em estudo N 
Posto 
Médio 

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 d
e
 V

ic
k
e
rs

 

H2O TAB 3 18,33 

Coca-Cola® TAB 3 25,33 

Sumo de Laranja TAB 3 26,33 

Red Bull TAB 3 9,00 

Vinho Tinto TAB 3 23,00 

H2O CAD/CAM 3 10,00 

Coca-Cola® 
CAD/CAM 

3 15,67 

Sumo de Laranja 
CAD/CAM 

3 11,00 

Red Bull CAD/CAM 3 13,50 

Vinho Tinto CAD/CAM 3 2,83 

Total 30  

Estatísticas de 
testea,b 

Microdureza 
Vickers 

Qui-quadrado 21,012 

gl 9 

Significância Assint. 0,013 

a. Teste Kruskal 
Wallis 

 

b. Variável de 
Agrupamento: 
Grupo em estudo 
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4. Discussão 
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4. Discussão 

Neste trabalho foi estudado o polimetil-metacrilato (PMMA), fabricado de duas formas 

distintas, para avaliar as possíveis alterações na rugosidade de superfície e na 

microdureza de restaurações temporárias em prótese fixa confecionadas nesse 

material, quando em contacto com agentes ácidos encontrados na dieta. Verifica-se 

que o pH dos agentes contaminantes se manteve ácido durante o período 

experimental, ou seja, manteve o seu potencial erosivo. 

Contudo, uma limitação deste estudo prende-se com a ausência de todos os fatores 

presentes na cavidade oral, nomeadamente a capacidade tampão da saliva, que 

aumenta gradualmente os valores de pH, e a fermentação de carbohidratos que diminui 

os valores de pH.(49, 54) 

Dependendo da técnica utilizada para confeção de provisórios em resina acrílica a 

superfície pode apresentar mais ou menos rugosidade e porosidade. Superfícies 

rugosas ou porosas em coroas provisórias tornam-se favoráveis à proliferação de 

microrganismos, que apenas sobrevivem na cavidade oral se aderidos a alguma 

superfície. A porosidade resulta do processo de polimerização da resina acrílica, por 

evaporação do monómero e devido à falta de uniformidade da mistura pó/líquido da 

resina acrílica ou à falta de pressão adequada durante esse processo.(59) Assim sendo, 

de acordo com a literatura, as coroas provisórias confecionadas com recurso à técnica 

CAD/CAM apresentam menor rugosidade e porosidade por serem fabricadas sob 

condições controladas, ao contrário das coroas provisória confecionadas por técnica 

direta que apresentam maior absorção de água, maior quantidade de monómero 

residual e consequentemente maior porosidade.(19, 33)  

Os parâmetros que mais frequentemente servem como referência na medição da 

rugosidade são a rugosidade média aritmética (Ra) e as alturas máximas do perfil de 

rugosidade (Rz). O Ra é a média aritmética dos valores absolutos das alturas do perfil 

ao longo do comprimento em avaliação, não diferenciando vales e picos, ou seja, 

embora diferentes superfícies possam ter diferentes perfis de rugosidade, podem 

apresentar o mesmo valor de Ra. Este critério é pouco sensível a possíveis valores 

acidentais de amplitude máxima, e também a picos ou vales atípicos, ocultando o 
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defeito, mas permite diferenciar diversos perfis de rugosidade característicos. O Rz 

corresponde à média das alturas máximas do perfil de rugosidade, ou seja, a distância 

entre o pico mais alto da linha principal e o vale mais profundo da linha principal. Este 

parâmetro fornece indicação sobre a deterioração vertical média das superfícies e 

define muito bem as superfícies, mas não dá informações suficientes sobre as formas 

dos perfis e seus comprimentos de onda.(60)  

Neste trabalho verificam-se diferenças estatisticamente significativas no valor da 

rugosidade para os espécimes confecionados de forma direta e os espécimes 

confecionados com recurso à técnica de CAD/CAM, sendo que os segundos 

apresentam valores de rugosidade maiores. Estes resultados não corroboram com o 

artigo de Hiramatsu et al., onde os autores concluíram que a técnica direta apresenta 

valores de rugosidade superiores às outras técnicas.(59) No entanto, uma dificuldade 

observada nesta investigação prende-se com a elevada rugosidade verificada na 

superfície dos espécimes de CAD/CAM. Este facto resulta do acabamento manual 

realizado nos espécimes, que foi realizado de forma a igualar o polimento entre os 

mesmos, e também com o objetivo de simular o polimento realizado nesse material, em 

consultório, quando existe necessidade de ajustes das restaurações provisórias, 

nomeadamente ajustes oclusais, que são frequentemente necessários aquando da 

colocação de uma restauração fixa provisória, independentemente da técnica de 

confeção. Contudo, microscopicamente, o polimento manual dos espécimes em 

CAD/CAM revela-se insuficiente, uma vez que produz uma superfície muito irregular e 

pouco nítida. Este fato dificultou a medição da rugosidade e a focagem do campo onde 

foi produzida a indentação para realizar a medição da microdureza pelo teste de 

Vickers. 

No que diz respeito à rugosidade, esta dificuldade foi encontrada, não na execução da 

medição, mas na interpretação dos resultados, uma vez que, dadas as irregularidades 

das superfícies estudadas, nos parâmetros de rugosidade analisados observava-se 

uma grande disparidade de valores, mesmo dentro do mesmo grupo de estudo. No 

entanto, quando comparados os vários grupos do mesmo material, observa-se que o 

CAD/CAM não apresenta diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito 

à rugosidade, evidenciando a maior resistência deste material aos contaminantes, 

apesar da rugosidade apresentada. 
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Assim sendo, o acabamento manual, mesmo que padronizado para todos os 

espécimes, traduz uma grande variabilidade nos resultados. Desta forma, revela-se 

necessário estudar outros parâmetros, nomeadamente, o tamanho, o poder de corte e 

a uniformização das fresas utilizadas durante a confeção dos espécimes em 

CAD/CAM, bem como a padronização de todos os fatores que influenciam a confeção 

das resinas por processo manual, como sendo a temperatura e a espatulação. 

A dureza é definida como a capacidade de um material resistir à penetração ou 

indentação permanente. É a propriedade mecânica dos materiais que se relaciona com 

o desgaste dos mesmos, bem como com a capacidade de acabamento e polimento 

desses materiais.(52) Sabe-se que quanto maior for a dureza, mais denso será o 

material, e menor será a tendência de absorver placa bacteriana.(61) 

Alguns autores referem que as grandes alterações ao nível da dureza de resinas 

compostas, após condicionamento com soluções ácidas, ocorrem nos primeiros sete 

dias. Embora não exista literatura que refira as mesmas conclusões para as resinas 

acrílicas, neste estudo os espécimes mantiveram-se nas soluções ácidas 

permanentemente durante sete dias. Esta opção metodológica, baseou-se nos 

trabalhos de Savabi et al, Akova et al., e de Yap et al., nos quais se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à alteração da 

microdureza de resinas compostas e resinas acrílicas após condicionamento ácido 

durante sete dias. Embora este período possa parecer prolongado, na cavidade oral os 

alimentos e bebidas ácidas estão em contacto com os materiais restauradores, não só 

durante a alimentação, mas também, podem permanecer nas zonas marginais e nas 

regiões mais porosas das restaurações. Também a presença de tártaro ou placa 

bacteriana pode funcionar como reservatório para estes ácidos aumentando o tempo 

de exposição das restaurações. (54) 

Nicodemo et al., compararam alterações da microdureza do PMMA para confeção de 

coroas provisórias, fabricadas por diferentes técnicas, após variações de pH. Os 

autores concluíram que, embora se verifique diminuição da dureza do material, não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes tipos de 

processamento da resina acrílica.(62) Neste trabalho apesar de terem sido encontradas 
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diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à microdureza dos 

diversos grupos, estas diferenças podem dever-se às distintas nas propriedades físicas 

destes dois materiais, ou ao facto do CAD/CAM ter sido submetido a 14 dias de 

procedimento erosivo e o TAB apenas a 7 dias. No entanto entre os grupos do mesmo 

material não existem diferenças estatisticamente significativas, sucedendo o mesmo 

quando comparado o mesmo contaminante e os diferentes materiais. Assim sendo, 

apesar do potencial erosivo dos contaminantes, estes não provocam alterações na 

dureza destes materiais. 
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5. Conclusão 
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5. Conclusão 

Nas condições de realização desta investigação sobre os efeitos de ácidos da dieta na 

microdureza e na rugosidade de superfície de resinas de PMMA para restaurações 

temporárias em prótese fixa, podemos concluir: 

Dependendo da técnica de polimento utilizada, nomeadamente após ajustes realizados 

na prática clínica, as resinas de PMMA confecionadas por CAD/CAM podem 

apresentar maior rugosidade do que as resinas de TAB. 

O único agente erosivo da dieta que afeta significativamente a rugosidade superficial 

do PMMA é o Red Bull quando colocado em contacto com o TAB, provocando um 

aumento da sua rugosidade. O mesmo não se observa no PMMA de CAD/CAM que 

parece apresentar maior resistência à erosão, uma vez que não se detetaram 

diferenças na rugosidade de superfície quando contaminadas.  

O contacto de ácidos presentes na dieta não revelou ter influência na microdureza do 

PMMA utilizado para confeção de restaurações provisórias, quer seja de CAD/CAM ou 

TAB.  

Assim, comparativamente com as restaurações provisórias de TAB, as restaurações 

provisórias confecionadas por CAD/CAM parecem ter melhor comportamento quando 

contaminadas com ácidos da dieta, uma vez que estes não alteram significativamente a 

sua rugosidade nem a sua microdureza. 
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7. Anexo 1 
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  Espécime Ra Rz 

H2O 
Destilada 

TAB 

1 1,079924 17,59562 

2 0,143524 1,482417 

3 0,777314 15,36635 

4 0,575927 11,39721 

5 0,343074 3,71546 

6 0,262423 2,078391 

7 0,310393 2,672498 

8 0,774054 13,18044 

9 0,205322 1,747036 

10 0,151813 1,356839 

Sumo 
Laranja TAB 

1 0,445856 3,52278 

2 0,406696 3,408633 

3 0,599321 5,470571 

4 0,345845 2,4603 

5 0,403952 2,903083 

6 0,147942 1,15713 

7 0,525081 3,80024 

8 0,238736 1,912369 

9 0,284415 2,57103 

10 0,390411 2,682904 

Vinho Tinto 
TAB 

1 0,327632 5,011994 

2 0,383642 8,423667 

3 0,335757 4,258847 

4 0,950532 21,65877 

5 0,262596 3,419704 

6 0,592949 12,50939 

7 0,356073 3,358022 

8 0,573535 8,420838 

9 0,534015 9,194498 

10 0,221537 1,508723 

Red Bull 
TAB 

1 0,631662 11,1912 

2 1,057249 24,43027 

3 0,497163 5,716189 

4 3,208007 47,31702 

5 1,12236 24,67403 

6 0,278518 2,242408 

7 1,185148 23,97554 

8 0,345994 7,201739 

9 0,570019 9,344132 

10 1,445546 32,81681 

Coca-Cola® 
TAB 

1 0,195975 1,680635 

2 0,215772 1,578321 

3 0,211909 1,757651 

4 0,337323 2,870997 

5 0,43091 3,104236 

6 0,389023 3,407569 

7 0,364066 3,012579 

8 0,428833 3,127989 

9 0,3344 2,510157 

10 0,672607 4,791513 

 Espécime Ra Rz 

H2O 
Destilada 

CAD-
CAM 

1 0,378403 2,362678 

2 2,156256 34,48211 

3 1,623379 26,58786 

4 1,698583 29,47979 

5 0,268507 1,797257 

6 2,094428 34,55283 

7 0,33758 2,12548 

8 2,224846 34,56435 

9 0,414993 3,751568 

10 0,35282 2,800085 

Sumo 
Laranja 
CAD-
CAM 

1 0,457262 5,006468 

2 0,392215 4,11523 

3 0,558872 7,465803 

4 0,66512 9,092806 

5 0,933009 15,03881 

6 0,426608 5,648758 

7 0,549406 8,574086 

8 0,920571 14,07408 

9 0,971931 15,40001 

10 0,816337 13,84215 

Vinho 
Tinto 
CAD-
CAM 

1 1,798006 30,39299 

2 0,465103 3,134676 

3 0,349449 2,203773 

4 0,464296 2,457954 

5 0,359109 2,852043 

6 0,35206 2,748104 

7 0,38553 2,77212 

8 0,354321 2,202907 

9 0,398922 2,696327 

10 0,42925 2,646008 

Red Bull 
CAD-
CAM 

1 0,395596 2,386486 

2 0,393893 2,423107 

3 0,401565 3,669663 

4 0,434167 2,722253 

5 0,391259 4,190201 

6 0,341557 2,883398 

7 0,4281 2,705722 

8 0,267418 1,856017 

9 0,384121 2,374718 

10 2,025023 30,95985 

Coca-
Cola® 
CAD-
CAM 

1 0,799006 9,618947 

2 0,424941 3,340849 

3 0,695424 8,738509 

4 0,432853 3,25679 

5 0,578725 3,636694 

6 0,685087 7,97539 

7 0,534588 4,271879 

8 0,382496 5,10968 

9 0,481739 2,702109 

10 0,341504 2,404054 


