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NOTAS PRELIMINARES 

 

A presente Dissertação foi redigida conforme o Manual para Normatização 

da Defesa do Trabalho Final proposto pelo Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, adotando o formato alternativo. 

Um artigo científico compõe este trabalho de Dissertação, o qual foi redigido de 

acordo com as exigências da revista na qual será submetido (Journal of 

Prosthodontics Research). 
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EFEITO DA INCORPORAÇÃO DO NITRATO DE CÉRIO NA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, RUGOSIDADE 
SUPERFICIAL E POROSIDADE DE UMA RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL 

 

RESUMO 

Introdução: A incorporação de agentes antimicrobianos à resina acrílica é uma 

estratégia alternativa para previnir ou tratar infecções fúngicas, entretanto é importante 

que esses antimicrobianos não alterem as características físicas do produto final. 

Objetivo: Avaliar o efeito da incorporação da solução de nitrato de cério na resistência 

à flexão, rugosidade superficial e porosidade da resina acrílica termicamente ativada 

por energia de micro-ondas (Vipi Wave). Materiais e Métodos: Foram obtidas soluções 

de nitrato de cério em dois tipos de solventes (DMSO 10% e DMSO 5% + Tween 80 

5%), em duas concentrações (16xCIM: 26 mg/mL e 32xCIM: 52 mg/mL) as quais foram 

incorporadas, formando cinco grupos: Grupo Controle (PPMA puro), DMSO+Cério 

16xCIM (DC 16xCIM) e 32xCIM (DC 32xCIM) e DMSO+Tween+Cério 16xCIM (DTC 

16xCIM) e 32xCIM (DTC 32xCIM). As soluções foram incorporadas à resina acrílica 

termopolimerizável para a confecção de corpos de prova elaborados segundo a ISO 

20795-1/2013. Os espécimes foram submetidos ao teste de resistência a flexão de três 

pontos (n=17) e análise da rugosidade (Sa e Sz) por meio de perfilometria óptica (n=19) 

e avaliação do percentual de porosidade (n=18) através de micro tomografia 

computadorizada (micro-CT). A análise estatística foi realizada no software IBM SPSS 

(21.0). Os valores médios dos ensaios de flexão e rugosidade foram avaliados por 

ANOVA com complementação do Teste de Tukey, adotando-se um nível de 

significância de 1% (α=0,01). A porosidade foi analisada por Kruskal-Wallis e Mann 

Whitney U, com nível de significância de 1% (α=0,01). Resultados: Nos testes de 

flexão foi encontrado que todos os grupos experimentais apresentaram uma menor 

resistência em relação ao grupo controle (80,66 MPa; DP 11,30) (p<0,001),sem 

diferenças estatísticas entre si. Na análise estatística da rugosidade superficial foi 

observado que todos os grupos apresentaram aumento da rugosidade superficial em 

relação ao controle (Sa 0,057µm; Sz 0,585µm) (p<0,01), exceto o grupo DTC 32xCIM 

(Sa 0,087µm; Sz 0,627µm). A porosidade dos grupos experimentais apresentou-se 

estatisticamente maior que o grupo controle (p<0,01). Conclusão: A incorporação do 

nitrato de cério resultou na diminuição da resistência à flexão; aumento da porosidade 

e aumento da rugosidade superficial da resina acrílica testada em todos os grupos, 

exceto no DTC 32xCIM, apesar disso, os valores da rugosidade superficial se 

encontram dentro do limite aceitável estabelecido pela literatura. 

 

Palavras-chave: Polimetilmetacrilato, Cério, Propriedades Físicas. 
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EFFECT OF CERIUM NITRATE INCORPORATION ON THE FLEXURAL STRENGTH, SURFACE 

ROUGHNESS AND POROSITY OF A HEAT POLIMERIZED ACRYLIC RESIN 

ABSTRACT 

Introduction: The incorporation of antimicrobial agents to the acrylic resin is an 
alternative strategy to prevent or treat fungal infections, however, it is important that 
these materials do not modify the physical characteristics of the final 
product. Purpose: To evaluate the incorporation of the cerium nitrate on the flexural 

strength and surface roughness of the acrylic resin thermally activated by microwave 
energy (Vipi Wave). Materials and Methods: Cerium nitrate solutions were 

obtained in two types of solvents (10% DMSO and 5% DMSO + 5% Tween 80) in 
two concentrates (16xCIM: 26 mg/ml and 32xCIM: 52mg/ml), which were 

incorporated, creating five groups: Control Group (pure PPMA), DMSO + Cerium 
16xCIM (DC 16xCIM) and 32xCIM (DC 32xCIM) and DMSO + Tween + Cerium 

16xCIM (DTC 16xCIM) and 32Xcim (DTC 32Xcim). The solutions were incorporated 

into the thermo-polymerizable acrylic resin to develop the test specimens, elaborated 
according to ISO 20795-1 / 2013. The specimens were submitted to the flexural 
strength test at three points (n = 17), roughness analysis (Sa and Sz) by using optical 
profilometry (n = 19) and percentage of porosity (n=18) in x-ray computed 
microtomography (micro CT). The statistic analysis was performed in the IBM SPSS 
software (21.0). The results of flexural strength and surface roughness were 
analyzed by ANOVA and in complement, the Tukey test adopting a significance level 
of 1% (α=0.01). The porosity results was analyzed by Kruskal-Wallis e Mann 
Whitney U adopting a significance level of 1% (α=0.01). Results: In the flexural tests 

it was found that the experimental groups demonstrated a less resistance than 
control group (80,66 MPa; DP 11,30) (p<0.0001), with no statistics difference among 
themselves. In the statistical analysis of the surface roughness it was observed that 
all groups showed an increase in roughness in relation to the control (Sa 0,057µm; 
Sz 0,585µm) (p<0.01), except the DTC 32xCIM group (Sa 0,087µm, Sz 0,627µm). 
The porosity of the experimental groups was statistically higher than the control 
group (p<0,01). Conclusion: The incorporation of cerium nitrate resulted in reduction 
of flexural strength, in an increase of porosity, and the increase of surface roughness 
of the acrylic resin tested in all groups, except the DTC 32xCIM, despite this, the 
surface roughness values where is in the acceptable limit established in the 

literature. 

Keywords: Polymethyl Methacrylate,Cerium, Physical Properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Polimetilmetacrilato (PMMA), mais conhecido como resina acrílica, 

trata-se de um polímero hidrofílico bioinerte (1). O PMMA puro é um sólido incolor 

e transparente, podendo ser pigmentado de acordo com a necessidade de 

utilização. Normalmente é utilizado na forma de pó e líquido, o pó contém resina 

de PMMA pré-polimerizada e peróxido de benzoíla (responsável por promover o 

processo de polimerização) em pequena quantidade, o líquido possui resina de 

metilmetacrilato não polimerizado e em menor porcentagem a hidroquinona 

(evita a polimerização indesejada) (2). 

PMMA é um dos materiais mais utilizados como base de próteses desde 

a sua introdução em 1937 pelo Dr. Walter Wright (3), devido ao seu baixo custo, 

resistência mecânica, resposta inflamatória mínima, estabilidade no ambiente 

oral, fácil processamento e boa estética (4,5). 

O PMMA pode ser processado por diversas técnicas, como banho de 

água, injeção, polimerização por luz visível ou pela técnica de polimerização por 

energia de micro-ondas, que foi proposta com o objetivo de melhorar suas 

propriedades e aplicabilidade (6), possuindo algumas vantagens como a redução 

do tempo de polimerização, processamento mais limpo e uma melhor 

adaptação(7), não possuindo diferenças em relação à porosidade e na 

resistência a flexão quando comparadas às resinas polimerizadas de forma 

tradicional (6,8). 

O uso e necessidade de próteses totais e parciais confeccionadas com 

PMMA ainda é elevado no Brasil e no mundo (9). Dados epidemiológicos 

relacionados a Saúde Bucal no Brasil, apontam que 13,7% da população 

brasileira entre seus 15 a 19 anos necessitavam da utilização de prótese, 

aumentando para 68,8% entre participantes de 35 a 44 anos e se agrava ainda 

mais quando pessoas de 65 a 74 anos são analisadas, gerando um percentual 

de 92,7 % de indivíduos que necessitam utilizar prótese dentária. Um quinto da 

população avaliada precisava utilizar prótese parcial superior e inferior, 15,4% 

prótese total nos dois maxilares, 5% prótese parcial associada a prótese 

total(10).  
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O uso de próteses tende a criar uma nova superfície disponível para a 

adesão microbiana e sua estruturação em biofilme, aumentando assim a 

quantidade de microrganismos na cavidade oral. Espécies de Candida são os 

agentes patogênicos mais prevalentes sendo capaz de afetar 67% dos usuários 

de prótese, podendo ocasionar o surgimento da Estomatite Protética (11). 

Estomatite protética é uma inflamação eritematosa da mucosa oral, 

comumente relatada por portadores de prótese total, prevalente de 15% a 70% 

entre os possuidores de prótese dentária (12). Esta doença é associada à 

presença da Candida spp e outros patógenos e pode ser agravada ou 

desencadeada por trauma frequente, má adaptação da prótese dentária, 

deficiência no fluxo salivar, tabagismo, má higiene bucal, uso contínuo da 

prótese e imunossupressão (13,14). De forma sistêmica, em pacientes 

imunosuprimidos ou portadores de enfermidades crônicas,  a presença destes 

microrganismos podem causar infecções em órgãos remotos, como infecções 

intestinais, pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica (15). 

A habilidade da Candida albicans de se agrupar em biofilme é o ponto 

principal para a patogenicidade da Estomatite Protética. A capacidade de formar 

biofilmes, comunidades microbianas bem estruturadas, é comum a estes 

microrganismos, resultado do alto poder de adesão à materiais artificiais, assim 

como a tecidos. Estes biofilmes podem resultar em alta resistência à terapia 

antimicrobiana e às defesas do hospedeiro, podendo suceder em infecções 

persistentes. A base da prótese possuindo a natureza porosa e atrelado a isso, 

a formação do biofilme torna a resistência à terapia antifúngica maior(16,17). 

Fatores como energia livre de superfície, topografia, morfologia, 

rugosidade superficial, microporosidades, carga superficial dos microrganismos 

e a presença de revestimento de saliva podem afetar a adesão microbiana nas 

bases de prótese de PMMA (18). Sendo a remoção mecânica e química 

consideradas insatisfatórias para uma prevenção eficaz, incapazes de  reduzir 

completamente a presença da colonização fúngica na superfície das 

dentaduras(19,20). Em acréscimo, a higiene inadequada pode resultar na 

abrasão das próteses, possibilitando um maior acúmulo de detritos e na 
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formação de biofilmes, contribuindo para processos inflamatórios na mucosa 

adjacente (21,22). 

Portanto, são feitas muitas tentativas de reduzir a adesão e colonização 

de microrganismos à prótese dentária, por meio de agentes antimicrobianos 

tópicos, método este que se apresenta como uma terapia de curto prazo e nem 

sempre efetivo (23,24). A implementação de um adequado polimento superficial 

é uma das técnicas mais simples de diminuir a adesão de microrganismos, sendo 

empregados diferentes técnicas como o polimento com abrasivos, com 

diferentes granulações, polidores químicos (25) ou o uso de selantes 

fotopolimerizados tem sido usado para reduzir etapas de polimento e 

proporcionar uma superfície lisa e polida evitando o acúmulo de biofilme(26). 

Outras técnicas empregadas para minimizar ou prevenir a adesão fúngica  

na superfície protética, envolvem  a modificação superficial com diferentes 

revestimentos ou incorporando agentes antifúngicos ao PMMA(27). Esta adição 

ao PMMA propicia propriedades antimicrobianas, em contrapartida a resistência 

bacteriana tem se tornado um risco e piorado as propriedades mecânicas do 

material(4). Materiais a base de prata demonstram efetiva ação antimicrobiana 

e boa resistência à flexão (4,8,28), fibras de metal, fibras de vidro, fibras de 

carbono, aramida, fibras de nylon, fibras do óleo da palma da palmeira, entre 

outras, também vem sendo testadas avaliando a resistência à adesão 

microbiana e suas propriedades mecânicas(5,29,30). Assim como, na tentativa 

de superar esta problemática a utilização de nanopartículas de metal como 

fungicidas têm sido estudadas, devido a ação direta sobre os 

microrganismos(31,32). Entre as nanopartículas, os óxidos metálicos são válidos 

não apenas por suas propriedades físicas e químicas, mas também devido ao 

seu efeito antibacteriano(33). 

Dentre as partículas metálicas, o cério é um membro do grupo dos 

lantanídeos ou terras raras da tabela periódica. O nitrato de cério é um material 

biocompatível, relativamente barato, apresenta atividade antimicrobiana contra 

Candida spp, (34–36), sendo utilizado no manejo de pacientes com queimadura 

(37,38). Sua incorporação em cateteres para circulação sanguínea em um 

estudo in vitro, demonstrou um bom efeito na inibição de biofilme fúngico. (33). 
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Estudos têm sido realizados para compreender as propriedades 

antifúngicas do nitrato de cério, buscando avaliar a capacidade de impedir in vitro 

e in vivo a formação de biofilme, resultados positivos vêm sendo demonstrados 

neste sentido(34–36). 

Observando estas respostas positivas quanto a ação fungicida do nitrato 

de cério, pesquisadores realizaram a incorporação do nitrato de cério na resina 

acrílica termopolimerizável com o intuito de determinar a sua atividade contra 

Candida albicans, encontrando uma redução destes fungos tanto na forma 

planctônica quanto em biofilme e na aderência à resina acrílica (39). Entretanto, 

as propriedades físicas do material resultante, como a resistência flexural,e 

porosidade não foram avaliadas. 

A avaliação das propriedades físicas, como a resistência flexural, é 

importante pois as próteses recebem esforços de grandeza considerável durante 

a mastigação e uso clínico. Como exemplo desse processo, encontram-se a 

fratura de linha média como um problema relativamente comum em próteses 

totais(40,41). Além disso, forças mastigatórias podem levar à fadiga do material 

e, extraoralmente, quedas podem gerar forças de alto impacto sobre as próteses, 

levando à fratura (30). 

O fracasso a longo prazo das próteses de PMMA tem sido reportado estar 

diretamente ou indiretamente relacionado a baixa dureza e baixa resistência ao 

desgaste, assim como a sua fragilidade à degradação, podendo gerar partículas 

as quais ocasionem reações nos tecidos e propiciem o aparecimento de 

infecções. A fratura da Prótese é um dos problemas mais frequentes e requer a 

substituição ou reparo. Uma nova fabricação é dispendiosa e demorada, 

tornando o reparo a opção adotada pelos usuários(42). No entanto, 

pesquisadores demonstraram que o material de reparo é altamente susceptível 

a adesão de microrganismos(43). 

Na perspectiva de que grande parte da população carece de tratamentos 

protéticos e o material mais utilizado para confecção destas próteses, a resina 

acrílica (PMMA), pode ser modificada para inibir ou minimizar a colonização 

fúngica, atuando como um meio preventivo para a instalação da estomatite 

protética. Propõe-se nesse estudo, avaliar o efeito da incorporação do nitrato de 
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cério na rugosidade superficial, resistência à flexão e porosidade de uma resina 

acrílica termopolimerizável, propriedades essas essenciais tanto na durabilidade 

da prótese, como também na aderência e multiplicação de fungos os quais 

prejudicam a saúde do usuário. 
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2. CAPÍTULO 1 

O manuscrito a seguir será encaminhado para publicação no periódico Journal 

of Prosthodontics Research. 

Efeito da incorporação do nitrato de cério na resistência à flexão, 

rugosidade superficial e porosidade de uma resina acrílica 

termopolimerizável 

ABSTRACT 

Purpose: To evaluate the effect of the incorporation of cerium nitrate on the 
flexural strength, surface roughness and porosity of the acrylic resin thermally 
activated by microwave energy. Materials and Methods: Five groups were 
obtained, the Control Group (pure PPMA) and four experimental groups with the 
incorporation of the cerium nitrate solution: DMSO+Cerium 16xCIM e 32xCIM e 
DMSO+Tween+Cerium 16xCIM e 32xCIM. The solutions were incorporated into 
the thermo-polymerizable acrylic resin to develop the test specimens, elaborated 
according to ISO 20795-1 / 2013. The specimens were submitted to the flexural 
strength test (n = 17) at three points, and roughness analysis (Sa e Sz - µm) by 
using Optical Profilometry (n = 19) and evaluation of the percentage of porosity 
(n=18) in micro-CT. Results: The average values of the flexural strength of the 
experimental groups did not differ, being inferior to the control (80,66 ; ± 11,30 

MPa), (p<0,0001).In the statistical analysis of the surface roughness was 
observed that all the groups showed an increase in roughness in relation to the 
control (p<0,01), except the DTC 32xCIM group. The porosity of 
the experimental groups was statistically higher than the control 
group (p<0,01). Conclusion: The incorporation of cerium nitrate resulted 
in reduction of flexural strength, increase of porosity and increase in the surface 

roughness of the acrylic resin. 

Keywords: Polymethyl Methacrylate,Cerium, Physical Properties. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de próteses tende a criar uma nova superfície disponível para a 

adesão microbiana e sua estruturação em biofilme, aumentando assim a 

quantidade de microrganismos na cavidade oral. Espécies de Candida são os 

agentes patogênicos mais prevalentes sendo capaz de afetar 67% dos usuários 

de prótese, podendo ocasionar o surgimento da Estomatite Protética (1). 

Uma das técnicas empregadas para minimizar ou prevenir a adesão 

fúngica na superfície protética, envolve  a incorporação de agentes antifúngicos 

a resina acrílica(2). Agentes estes que podem ser partículas metálicas(3,4).  

Dentre as partículas metálicas, o cério é um membro do grupo dos 

lantanídeos ou terras raras da tabela periódica. O nitrato de cério é um material 

biocompatível, relativamente barato, apresenta atividade antimicrobiana (5–7), é  

amplamente utilizado no manejo de pacientes com queimadura(8,9). Estudos 

têm sido realizados para compreender as propriedades antifúngicas do nitrato 

de cério, buscando avaliar a capacidade de impedir in vitro e in vivo a formação 

de biofilme, resultados positivos vêm sendo demonstrados neste sentido(5–7). 

Observando estas respostas positivas quanto a ação fungicida do nitrato 

de cério, pesquisadores realizaram a incorporação do mesmo na resina acrílica 

termopolimerizável com o intuito de determinar a sua atividade contra Candida 

albicans, encontrando uma redução destes fungos tanto na forma planctônica 

quanto em biofilme e na aderência ao polimetilmetacrilato (10). 

Além da atividade antifúngica, o polimetilmetacrilato (PMMA) necessita 

apresentar propriedades físicas adequadas, pois estas propriedades são 

responsáveis pela durabilidade das próteses. O fracasso a longo prazo das 

próteses de PMMA tem sido reportado estar diretamente ou indiretamente 

relacionado a baixa dureza e baixa resistência ao desgaste, assim como a sua 

fragilidade à degradação, microporosidades e rugosidade superficial (11,12). 

Na perspectiva de que grande parte da população carece de tratamentos 

protéticos e o material mais utilizado para confecção destas próteses, a resina 

acrílica (PMMA), pode ser modificada para inibir ou minimizar a colonização 
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fúngica, atuando como um meio preventivo para a instalação da estomatite 

protética, propõe-se nesse estudo, avaliar o efeito da incorporação do nitrato de 

cério na rugosidade superficial, resistência à flexão e porosidade de uma resina 

acrílica termopolimerizável, propriedades essas essenciais tanto na durabilidade 

da prótese, como também na aderência e multiplicação de fungos os quais 

prejudicam a saúde do usuário. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Preparo das soluções químicas 

 

Para o preparo das soluções de cério foi utilizado o Nitrato de Cério 

hexahidratado (Ce(No3)3 · 6H20) (Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, Brasil) 

de peso molecular 434,23. Foram preparadas 4 soluções-padrão (Quadro 1), 

duas para concentração de cério 26 mg/ml e duas com 52 mg/ml (DC 16xCIM; 

DC 32xCIM; DTC 16xCIM e DTC 32Xcim) as quais foram baseadas na 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) contra C. albicans testada em estudo 

anterior (1625 μg/ml) (10). 

Preparo dos corpos de prova 

 

Para elaboração dos corpos de prova foram utilizados padrões de teflon 

com a dimensão de 64 mm de comprimento, 10 mm de largura e 4 mm de altura, 

os quais foram fixados com a utilização de adesivo instantâneo em placas de 

vidro presas a base de muflas de fibra de vidro (Vipi-STG, Vipi, São Paulo, Brasil) 

através da utilização de gesso comum. Foi realizada a inclusão com silicone 

laboratorial (Zetalabor, Zhermack, Badia Polesine, Italia) e gesso comum, 

aguardando-se 1 hora para abertura das muflas. 

A resina acrílica termicamente ativada por energia de micro-ondas (Vipi 

Wave, Vipe, São Paulo, Brasil) foi proporcionada de acordo com as instruções 

do fabricante (6,5 ml do líquido/ 14 g do pó), manipulado em pote de vidro com 

espátula plástica. Para os grupos experimentais incorporou-se 20% (1,3 ml) das 

soluções experimentais (Quadro 1) ao monômero. Quando em fase plástica a 
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resina foi acomodada nos espaços criados pelos padrões de acrílico. A mufla foi 

fechada e levada para prensa hidráulica (PM 2000, Nova Techno, São Paulo, 

Brasil) a 0,5 tonelada durante 5 minutos, quando foi aberta e os excessos 

removidos. 

 Após isso, a mufla foi aberta, os excessos de resina retirados, novamente 

fechada e lentamente prensada até 1 tonelada, por 20 minutos. A polimerização 

foi realizada em forno de micro-ondas (Panasonic, Perfect 800W, Osaka, Japão), 

com um recipiente de vidro contendo 120 ml de água no interior, seguindo o ciclo 

recomendado pelo fabricante (20 min - potência 20% +5 min – potência 60%). 

Aguardou-se o resfriamento total à temperatura ambiente para realizar a 

remoção dos corpos de prova. 

Para etapa de acabamento os excessos de resina foram removidos com 

broca de tungstênio montada em motor elétrico (LB-100, Beltec, Araraquara, 

Brasil). O polimento foi realizado em uma politriz  (Arapol E, Arotec, São Paulo, 

Brasil) sob refrigeração de água constante, sendo o desgaste realizado com lixas 

de 180 para padronização dos corpos de prova segundo a ISO 20795-1:2013 

(13) e em sequência, lixas 320, 600 e 1200, permanecendo 30 segundos em 

cada lixa. Em seguida receberam o polimento final com disco de pano com uma 

pasta de branco de espanha (Carbonato de Cálcio, Quimidrol, Joinville, Santa 

Catarina) e água. Em seguida os corpos de prova foram lavados em cuba 

ultrassônica (BioWash STD, Bio Art, São Paulo, Brasil) com água destilada 

durante 10 minutos. Ao final os corpos-de-prova tiveram suas dimensões 

conferidas com paquímetro digital, para verificar se estavam de acordo com as 

dimensões estabelecidas (64mm x 10±0,2mm x 3,3±0,2 mm) pela norma ISO 

20795-1:2013 (13). 

Após preparados, os corpos de prova passaram pela análise 

rugosimétrica, em seguida os mesmos espécimes foram submetidos ao teste de 

resistência à flexão e posteriormente expostos à avaliação da porosidade. 

Análise Rugosimétrica (Sa e Sz) 

 

A análise rugosimétrica foi realizada no aparelho de Perfilometria Óptica 

sem contato (CCI MP, Taylor Hobson, Inglaterra), (Figura 1B) utilizando o 
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software Talysurf CCI (Taylor Hobson, Leicester, Inglaterra) para obtenção dos 

dados. Utilizou-se cutoff de 0,25 mm com uma lente 50x, abertura numérica de 

0.4 e velocidade de escaneamento x1 no modo xyz, percorrendo uma área de 

340x340 µm. Realizou-se cinco mensurações para cada corpo-de prova (n=19), 

uma na área central, duas para direita distando 5 mm entre si, assim como duas 

para a esquerda com a mesma distância. A rugosidade (Sa e Sz - µm) foi obtida 

através de uma média dos cinco pontos de cada corpo de prova.  

 

Ensaio de resistência à flexão 

 

A resistência à flexão foi obtida com o ensaio de três pontos (Figura 1A), 

utilizando a máquina de ensaios universais (Instron 3365, Instron Corporation, 

Nordwood, EUA), com célula de carga de 5 KN e velocidade de 5 mm/minuto 

(13). A distância entre os apoios do suporte era de 50 mm. Anteriormente a 

execução do teste os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada e 

mantidos 48 horas em estufa a 37°C, após isso foram secos em papel 

absorvente e posicionados na máquina (13). Foram utilizados 17 corpos de prova 

por grupo. 

 O valor da resistência à flexão foi calculado pelo equipamento e obtido 

utilizando a fórmula (13):   σ= 3Fl    

                     2bh² 

Sendo σ a resistência à flexão (MPa), F a carga máxima de fratura (N), l 

a distância entre os apoios (mm), b a largura do corpo de prova (mm) e h sua 

altura (mm). 

 

Análise da Porosidade 

 

 A porosidade (% de porosidade) foi avaliada através de microtomografia 

computadorizada de alta resolução de 18 espécimes de cada grupo utilizando 

um scanner (SkyScan 1172, SkyScan, Kontich Bélgica) com voltagem de 

aceleração 80kV, feixe corrente de 124 µA, filtro de Al com 0,5 mm, pixel de 

20.03 µm com 1000x666 de resolução, 180° de rotação com ângulo de 0.4, tempo 

de exposição por etapa de 27 minutos. Para cada espécime 401 fatias verticais 
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foram gravadas e reconstruídas usando Software 2D e 3D (CTAn, SkyScan), 

com região de interesse (ROI) de 181x181 mm. Em seguida foi realizada a 

binarização da imagem para diferenciação dos poros da resina acrílica, 

determinando-se o limiar 61 na “grayscale threshold” (0-255), valor esse 

escolhido a partir da análise das amostras do grupo controle, onde com esse 

limite a porosidade apresentada seria 0% no grupo tido como referência, 

podendo assim, haver uma diferenciação em relação as amostras dos outros 

grupos. Essa binarização transforma a imagem em tons de cinza, na qual valores 

de cinza acima do limiar 61 serão julgadas como espaços vazios, e menores 

como resina acrílica compacta. Após isso, são realizados cálculos para a 

porosidade de cada corte resultando em uma porcentagem média final para o 

volume total da amostra. 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no software IBM SPSS (21.0). Os valores 

médios dos ensaios de flexão e rugosidade superficial foram avaliados por 

ANOVA com complementação do Teste de Tukey, adotando-se um nível de 

significância de 1% (α=0,01). A porosidade foi analisada por Kruskal-Wallis e 

Mann Whitney U, com nível de significância de 1% (α=0,01). A escolha destes 

testes foi realizada de acordo com os resultados referentes a normalidade, 

analisados por Kolmogorov Smirnov com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

 

 A tabela 1 apresenta os valores da média e desvio padrão da resistência 

à flexão encontrados para os grupos avaliados. Todos os grupos com a 

incorporação do nitrato de cério apresentaram uma menor resistência à flexão 

quando comparados ao controle (p<0,0001). A tabela 2 apresenta os valores de 

média e desvio padrão encontrados na avaliação da rugosidade superficial (Sa 

e Sz) dos grupos analisados. O teste ANOVA demonstrou diferenças estatísticas 

entre os grupos (p<0,01), sendo o grupo Controle o que apresentou menores 

valores de rugosidade, não apresentando diferença estatística apenas com o 

grupo DTC 32xCIM. A tabela 3 apresenta os valores de média, mediana, 

intervalo interquartil e desvio padrão encontrados na avaliação da porosidade 
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(%) dos grupos analisados. Foi possível observar que os grupos experimentais 

apresentaram as porosidades (%) maiores que a do grupo controle (p<0,01), A 

figura 2 apresenta a representação bidimensional da porosidade encontrada nos 

grupos testados. 

 

DISCUSSÃO 

 

Apesar da incorporação de materiais ao PMMA para prótese dentária já 

vir sendo feita há alguns anos(12,14–17), apenas um estudo relatou a 

incorporação de nitrato de cério (10), porém somente a rugosidade superficial foi 

avaliada em comum com a presente pesquisa. Não se encontrou outros estudos 

na literatura que tenham incorporado o nitrato de cério ao PMMA e avaliado a 

resistência flexural e porosidade, o que torna difícil estabelecer comparações 

diretas entre o presente estudo e a literatura consultada.   

Optou-se por analisar a rugosidade no presente estudo através da 

perfilometria óptica pela capacidade de propiciar uma análise mais rápida e com 

melhor resolução do que a perfilometria de contato. (18) A perfilometria óptica 

permite realizar mensurações tridimensionais (3D) que demonstram as 

características da superfície de forma mais fidedigna, com maior confiança e 

representatividade(18,19). Os parâmetros utilizados, Sa (rugosidade média da 

área analisada) e Sz (amplitude máxima vertical entre o maior pico e o vale mais 

profundo), são parâmetros de altura que permitem visualizar a rugosidade 

superficial, em uma medida tridimensional(18,19). Entretanto, a comparação 

com outro estudo se torna mais prejudicada, pela fato da maioria dos estudos 

que avaliam a rugosidade da resina acrílica utilizarem perfilometria de contato  

ou trabalharem com parâmetros bidimensionais, como o Ra e Rz.(20,21) 

Em relação à rugosidade, a adesão de microrganismos é favorecida em 

superfícies rugosas, tornando assim a rugosidade superficial um fator importante 

para a formação de biofilmes nas próteses e consequentes doenças na cavidade 

oral (22). Os resultados do presente estudo demonstraram que os grupos 

experimentais com a incorporação do cério apresentaram maior rugosidade 

quando comparados com o controle para ambos os parâmetros testados,com 

exceção dos grupos DTC 32xCIM (para Sa e Sz) e DC16xCIM (para Sz) (Tabela 

2). Os demais grupos apresentaram maior rugosidade.  
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O limite clínico preferível de rugosidade apontado na literatura, (Ra) é de 

0,2 µm, e considera-se que superfícies com valores inferiores a esse limite, 

apresentam rugosidade capaz de proporcionar um insignificante acúmulo de 

biofilme (23,24). Dessa forma, extrapolando-se que o parâmetro utilizado neste 

estudo (Sa), como equivalente ao seu representante bidimensional (Ra), temos 

que os valores de rugosidade (Sa) de todos os grupos apresentaram valores 

satisfatórios, pois o maior valor dos grupos experimentais foi de 0,144 µm (DTC 

16xCIM) (Tabela 2).  

 

Comparando os resultados da rugosidade aos do único estudo que 

avaliou em resinas com a incorporação de cério (10), encontrou-se a tendência 

do presente estudo apresentar valores inferiores de rugosidade, para ambos os 

parâmetros testados (Sa e Sz).  Este fato pode ter ocorrido por diferenças do 

operador durante o acabamento e polimento dos corpos-prova, como a pressão 

fornecida ao corpo-de-prova, o desgaste das lixas d’água de acordo com o uso, 

o intervalo de tempo, bem como diferentes protocolos de polimento. Enquanto 

no estudo de Freire (10) o  polimento foi em politriz com lixas 200, 400, 600, 1200 

e o disco de feltro com pasta de alumina (granulação de 1µm), o presente estudo 

utilizou as lixas d’água 180, 320, 600, 1200 e polimento em torno com  disco de 

pano e solução de branco de espanha. Artigos demonstram que este polimento 

mecânico realizado em torno proporciona os menores valores de rugosidade da 

resina acrílica termopolimerizada (20,21,25–27). 

A resistência à flexão trata-se de um teste para compreender como as 

próteses dentárias se comportam sob função. No presente estudo foi possível 

encontrar que a adição do nitrato de cério à resina acrílica testada ocasionou 

diminuição desta resistência nos corpos de prova e nenhuma diferença 

estatística entre os grupos modificados. Possuindo valores menores do que os 

exigidos pela norma ISO 20795-1:2013, que regulamenta este teste, segundo a 

qual, a resistência à flexão não deve possuir valores abaixo a 65 MPa(13). 

Diminuição essa que ocorre com a inclusão de outros materiais à resina, como 

nos resultados encontrados do TiO2 e SiO2 (28), da mica (29), entre outros. 

Acredita-se que uma das razões possíveis para a redução da resistência 

à flexão seja a evaporação dos solventes empregados no preparo da solução de 

nitrato de cério (água destilada, DMSO e Tween 80) durante a polimerização da 
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resina pela energia de micro-ondas, o que resultaria na presença de porosidades 

internas que atuariam reduzindo a resistência à flexão. Os dados de 

porcentagem de porosidades proporcionada pela análise de micro-CT dão 

suporte a essa teoria, pois todos os grupos experimentais apresentaram maior 

porosidade em relação ao grupo controle.   

A utilização do micro-CT tem a vantagem de fornecer uma abordagem 3D 

não destrutiva para avaliar a porosidade dos materiais (30). Este método de 

análise vem sendo utilizado na Odontologia para avaliar a porosidade gerada por 

técnicas e materiais odontológicos utilizados no ramo da endodontia e de 

materiais utilizados para a elaboração de próteses faciais em pacientes após 

cirurgias contra o câncer (31–33). Porém na literatura ainda não há relatos desta 

utilização para avaliar a porosidade do PMMA empregado na confecção de 

próteses dentárias, impossibilitando comparações com o presente estudo. A 

porosidade do PMMA aparece apenas registrada em casos de cimentos ósseos 

elaborados com este material (30,34,35).  

A diferença estatística entre a porosidade aumentada dos grupos com a 

incorporação do nitrato de cério, corroboram com os resultados dos testes de 

resistência à flexão e rugosidade superficial, demonstrando que a porosidade 

pode estar interferindo nos dois fatores. É reportado na literatura a importância 

da porosidade na resistência mecânica dos materiais, sendo os poros sítios de 

concentração de stress(36,37). Porém como a resistência à flexão se apresentou 

estatisticamente uniforme nos grupos com a incorporação do cério, outros 

fatores podem estar interferindo nestes resultados, não somente a porosidade. 

Artigos demonstraram que partículas radiopacificadoras, como o sulfato de 

Bário, quando incorporadas em cimentos ósseos têm gerado tensões que 

enfraquecem estes materiais, devido a sua tendência à aglomeração (35,38). 

Esta mesma aglomeração pode estar ocorrendo no caso do cério, tendo em vista 

que se trata de um metal, que não possui dessa forma, adesão natural ao 

polímero testado (PMMA), hipótese esta que pode ser estudada através da 

análise da superfície de fratura por microscopia eletrônica de varredura, 

buscando-se visualizar possíveis áreas de concentração de tensão e 

aglomerados, como demonstrado em outro estudo.(35)   

Dessa forma, pode-se demonstrar que, de forma geral, a incorporação da 

solução aquosa de nitrato de cério resultou em um prejuízo das propriedades 



15 
 

testadas. Tendo em vista as boas propriedades antimicrobianas demonstradas 

em um estudo prévio(10), sugere-se que a utilização de algum solvente não-

aquoso pode ser uma alternativa a ser testada em estudos futuros, bem como 

seu possível papel na resistência mecânica, porosidade e  rugosidade do 

material obtido. 

Destaca-se a necessidade de mais pesquisas a fim compreender os 

efeitos da interação do PMMA com o nitrato de cério e solventes. Neste intuito 

testes como: Análise Termogravimetrica (TG), Espectroscopia no infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS e, Fluorescência de Raio 

X poderão colaborar para entendimento e evolução deste material. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A incorporação da solução aquosa de nitrato de cério em diferentes 

proporções resultou na diminuição da resistência à flexão e aumento da 

proporção de porosidade internas para todos os grupos avaliados. A rugosidade 

superficial dos grupos experimentais aumentou significativamente em relação ao 

controle, com exceção do grupo DTC 32xCIM em ambos os parâmetros 

testados, porém todos apresentaram-se dentro no limite aceitável estabelecido 

na literatura.  
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TABELAS E FIGURAS 

 

Quadro 1: Quantidade de nitrato de cério e modo de preparo das soluções 

utilizadas para confecção dos corpos de prova dos grupos experimentais. 

Grupo Nitrato de 

cério 

Preparação 

DC 16xCIM 0,26 g Nitrato de cério dissolvido em solução de 

Dimetilsufóxido (DMSO)*1 a 10% (1ml de DMSO 

+ 9 ml de água deionizada- agitados em vórtex 

por 3 min) misturados em agitador magnético 

com velocidade de 700 rpm durante 5 min. 

DC 32xCIM 0,26 g 

DTC 16xCIM 0,26 g Nitrato de cério dissolvido em solução de 

Dimetilsufóxido (DMSO) a 5% + Tween 80*2 a 

5% (0,5ml de DMSO + 0,5 ml de Tween 80 + 9 

ml de água deionizada- agitados em vórtex por 3 

min) misturados em agitador magnético com 

velocidade de 700 rpm durante 5 min. 

DTC 32xCIM 0,52 g 

*1DMSO (Casa da Química Ind. e Com. Ltda, Diadema, Brasil); 
*2Tween 80 (Dinâmica Química Contemporênea LTDA,São Paulo, Brasil) 
 

 

Tabela 1: Valores da média (MPa) e desvio padrão encontrados para a resistência 

à flexão. 

Grupos n Média (DP) 

Controle 17 80,66 (11,30) A 

DC 16xCIM 17 53,75(4,04) B 

DC 32xCIM 17 54,22(4,73) B 

DTC 16xCIM 17 55,03(3,29) B 

DTC 32xCIM 17 54,10(3,65) B 

*Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatística entre os grupos 

(p>0,01). 
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Tabela 2:  Valores da média (µm) e desvio padrão encontrados para a 

rugosidade superficial (Sa e Sz). 

Grupos n Sa (DP) Sz (DP) 

Controle 19 0,057(0.013)A 0,585(0.124)A 

DC 16xCIM 19 0,097 (0.032)BC 0,776(0.243)AB 

DC 32xCIM 19 0,131(0.044)CD 1,067(0.282)C 

DTC 16xCIM 19 0,144(0.032)D 0,973(0.157)BC 

DTC 32xCIM 19 0,087(0.024)AB 0,627(0.127)A 

* Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatística entre os 

grupos (p>0,01). 

 

 

 

Tabela 3:  Valores da mediana, intervalo interquartil (IQ), média e desvio padrão 

(DP) encontrados para a porosidade (%). 

Grupos n Mediana (IQ) Média (DP) 

Controle 18 0,0000 (± 0,001) A 0,0005 (± 0,0008) A 

DC 16xCIM 18 1,504 (± 0,380) D 1,459 (± 0,320) D 

DC 32xCIM 18 1,105(± 1,501) D 1,397(± 0,876) D 

DTC 16xCIM 18 0,273(± 0,285) C 0,368(± 0,257) C 

DTC 32xCIM 18 0,082 (± 0,089) B 0,119 (± 0,127) B 

* Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatística entre os grupos 

(p>0,01). 
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Figura 1- Realização do teste de resistência à flexão (A) obtida com o ensaio de 

três pontos em máquina de ensaio universal Instron. Realização da análise com 

em um Perfilômetro Óptico (B) com lente de 50x. Realização da análise em 

micro-CT (C). 
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Figura 2- Imagens bidimensionais fornecidas pelo micro-CT dos grupos: 

Controle (A), DC 16xCIM (B), DC 32xCIM (C), DTC 16xCIM (D), DTC 32xCIM 

(E). Os poros encontrados nas amostras apresentam-se como as áreas mais 

radiolúcidas, semelhantes aos indicados pelas setas pretas. O nitrato de cério 

aparece como os pontos mais radiopacos, semelhante aos indicados pelas setas 

brancas. 

 

  



25 
 

3.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Diversos estudos estão sendo realizados a fim de desenvolver materiais 

para base de prótese que permitam melhorias imediatas e em longo prazo de 

fatores relacionados a propriedades superficiais e físico-mecânicas. A 

rugosidade, porosidade e a resistência à flexão são alguns destes importantes 

fatores. 

 Este trabalho é uma tentativa de encontrar novos e melhores materiais 

que venham contribuir na prevenção da estomatite protética por Candida spp em 

usuários de próteses dentárias removíveis, avaliando-se o nitrato de cério, que 

possui boa ação antimicrobiana e é biocompatível, tendo em vista sua utilização 

no tratamento clínico de queimaduras, entre outras vantagens, porém ainda 

pouco explorado no campo da Odontologia. 

 Os resultados deste estudo demonstram uma diminuição na resistência à 

flexão e aumento da porosidade interna e rugosidade superficial da resina 

acrílica termopolimerizável em alguns grupos com nitrato de cério incorporado. 

Destaca-se a necessidade de mais pesquisas a fim compreender os efeitos da 

interação do PMMA com o nitrato de cério e solventes. Neste intuito testes como: 

Análise Termogravimetrica (TG), Espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS e, Fluorescência de Raio 

X poderão colaborar para entendimento e evolução deste material. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados apresentados pode-se constatar que: 

 A resistência à flexão foi reduzida com a incorporação da solução aquosa 

de nitrato de cério, ficando abaixo do parâmetro mínimo estabelecido pela 

norma ISO 20795-1:2013. 

 A rugosidade superficial Sa e Sz da maior parte dos grupos com a 

incorporação do cério aumentou em relação ao controle, exceto o DTC 

32xCIM. Porém todos os grupos apresentaram valores de Sa inferiores 

ao nível tido como clinicamente satisfatório para a não adesão do biofilme 

fúngico, descrito na literatura. 

 A incorporação das soluções de nitrato de cério resultou no aumento da 

porosidade interna do PMMA, avaliado pela técnica de micro-CT. 
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