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RESUMO 

 

 

Caldeira EM. Efeitos da higienização com lenços umedecidos sobre as propriedades 
da resina acrílica autopolimerizável [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

Introdução: A manutenção das propriedades mecânicas da resina acrílica dos 

aparelhos ortodônticos removíveis é de grande importância e sua integridade está 

diretamente associada a retenção de biofilme. Objetivo: comparar a higienização da 

resina acrílica autopolimerizável usando diferentes lenços umedecidos 

(industrializados e um experimental à base de clorexidina e óleos essenciais) com a 

escovação e analisar o comportamento da superfície do material submetido aos 

métodos. Material e métodos: Foram confeccionados 122 espécimes de dimensões 

padronizadas 8 x 8 x 2 mm em resina acrílica autopolimerizável com superfícies lisas 

e polidas, aleatoriamente distribuídos entre dois estudos: 1) Avaliação da ação 

antimicrobiana dos lenços umedecidos como método de higienização contra 

Streptococcus mutans (S. mutans) e Candida albicans (C. albicans), em um total de 

80 espécimes, sendo n=5 por grupo, onde os espécimes no grupo controle Cont – não 

sofreram higienização e os demais foram higienizados conforme o nome do grupo, 

Esc – escovados; LAg – higienizados com lenços umedecidos com água destilada; 

LObjXil – lenços para limpeza de chupeta, mordedor, mamadeiras e objetos infantis à 

base de xilitol; LBucMel – lenços para uso intrabucal à base de melaleuca; LBucXil – 

lenços para uso intrabucal à base de xilitol; LApRem – lenços específicos para 

higienização de aparelhos bucais; LExpClor – lenço experimental à base de 

clorexidina e óleos essenciais. Após as respectivas limpezas, a leitura da turvação do 

meio (leitor de microplacas iMarkTM microplate reader) representou o crescimento 

microbiano para cada grupo. Os dados foram analisados através do teste não-

paramétrico Kruskal Wallis com Teste U de Mann-Whitney; 2) Avaliação da 

microdureza (Knoop) e da rugosidade (Microscopia Confocal à Laser) de superfície 

dos espécimes em resposta a utilização dos lenços umedecidos como método de 

limpeza em comparação com a escovação simulada (Odeme Lab) por 10000 ciclos 

(representação de um ano), em um total de 42 espécimes, sendo n=6 para os grupos 

Esc, LAg, LObjXil, LBucMel, LBucXil, LApRem, LExpClor. Os dados da microbiologia 



 
 
foram analisados com o teste não-paramétrico Kruskal Wallis com Teste U de Mann-

Whitney. Os da microdureza foram analisados através do teste T pareado e ANOVA. 

Para os dados da rugosidade foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon e o 

teste Kruskal-Wallis. Para o resultado da microbiologia e da rugosidade foi aplicada a 

correção de Benjamini-Hochberg. As imagens obtidas no microscópio confocal foram 

analisadas descritivamente. Resultados: Tanto para S. mutans quanto para C. 

albicans, o grupo LExpClor apresentou o maior poder antimicrobiano. Para o S. 

mutans, os demais grupos se comportaram de forma semelhante, com exceção ao 

grupo Esc que apresentou melhor resultado antimicrobiano. Para a C. albicans, o 

grupo Esc não demonstrou ação estatisticamente superior, se igualando aos demais. 

Com os ciclos de limpeza na máquina de escovação, nenhum grupo foi capaz de 

alterar significativamente a dureza da resina acrílica, que se manteve adequada. 

Observou-se diferença estatística na alteração de rugosidade do grupo LApRem, que 

foi praticamente nula em comparação com o grupo LObjXil, que foi o maior aumento 

observado entre os grupos de lenços. O grupo Esc evidenciou o maior aumento entre 

todos os grupos. Conclusão: Os lenços umedecidos podem ser incluídos como 

método de higienização prático e eficaz na limpeza do acrílico autopolimerizável sem 

comprometer sua dureza e rugosidade, destacando-se na eficácia contra a C. 

albicans, no qual se mostraram tão efetivos quanto a escovação. O lenço experimental 

à base de clorexidina e óleos essenciais merece destaque, pois se comportou 

positivamente frente aos demais tanto para S. mutans quanto para C. albicans. 

Cuidados devem ser tomados em relação a escovação que, por sua vez, compromete 

bastante a superfície do acrílico, tornando-a mais rugosa.  O grupo Esc alterou a 

rugosidade, aumentando-a a níveis quantitativos capazes de reter mais 

microrganismos. 

 

PALAVRAS CHAVE: resina acrílica, lenço umedecido, higienização, escovação, 

microbiologia, microdureza Knoop, rugosidade 

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Caldeira EM. Effects of cleaning wipes on properties of self-curing acrylic resin [thesis]. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
  
Introduction: The maintenance of the mechanical properties of the acrylic resin 

removable orthodontic appliances is of great importance and its integrity is directly 

associated with biofilm retention. Objective: To compare the cleaning of the self-curing 

acrylic resin using different wipes (industrialized and an experimental one based on 

chlorhexidine and essential oils) with brushing and to analyze the surface behavior of 

the material subjected to the methods. Material and methods: 122 specimens of 

standardized dimensions 8 x 8 x 2 mm were made in self-curing acrylic resin with 

smooth and polished surfaces, randomly distributed between two studies: 1) 

Evaluation of antimicrobial action of disinfectant wipes as a cleaning method against 

Streptococcus mutans (S  mutans) and Candida albicans (C. albicans), in a total of 80 

specimens, n = 5 per group, where the specimens in the Cont group were not cleaned 

and the others were cleaned according to the group name, Brus - brushed;  WDw - 

sanitized with wipes moistened with distilled water;  WObjXyl - wipes for cleaning 

pacifier, teether, bottles and children's objects with xylitol;  WOraTto - tea tree oil based 

wipes for intraoral use;  WOraXyl - xylitol based wipes for intraoral use;  WRemAp - 

specific wipes for cleaning oral appliances;  WClorExp - chlorhexidine-based 

experimental wipe with essencial oils.  After cleaning, the reading of turbidity (microbial 

density) represented the microbial growth for each group (iMarkTM microplate reader). 

The data were analyzed using the Kruskal Wallis non-parametric test with Mann-

Whitney U test; 2) Evaluation of microhardness (Knoop) and surface roughness (Laser 

Confocal Microscopy) of specimens in response to the use of cleaning wipes as a 

cleaning method compared to simulated brushing (Odeme Lab) for 10,000 cycles (1 

year representation), in a total of 42 specimens, n = 6 for the groups Brus, WDw, 

WObjXyl, WOraTto, WOraXyl, WRemAp, WClorExp.  Microbiology data were analyzed 

using the Kruskal Wallis non-parametric test with Mann-Whitney U test.  Data of 

microhardness were analyzed using the paired T test and ANOVA.  For the roughness 

data, the Wilcoxon non-parametric test and the Kruskal-Wallis test were used.  For the 

result of microbiology and roughness, the Benjamini-Hochberg correction was 

applied.  The images obtained with confocal microscope were analyzed descriptively. 



 
 
Results: For both S. mutans and C. albicans, the WClorExp group showed the highest 

antimicrobial power. For S. mutans, the other groups behaved similarly, with the 

exception of the Brus group that presented better antimicrobial result. For C. albicans, 

the Brus group did not show statistically superior action, being equal to the 

others.  With the cleaning cycles on brushing machine, no group demonstrated 

significantly change on hardness, which remained adequate. There was a statistical 

difference in roughness of the WRemAp group, which was practically null compared to 

the WObjXyl group, which was the largest increase observed between the wipes 

groups. The Brus group showed the greatest increase among all groups.  Conclusion: 

Cleaning wipes can be included as a practical and effective method of cleaning the 

self-curing acrylic without changing its hardness and roughness, standing out in the 

effectiveness against C. albicans, in which they have been as effective as 

brushing. The experimental wipe based on chlorhexidine and essential oils deserves 

to be highlighted because it behaved stood out positively compared to the others for 

both S. mutans and C. albicans.  Care must be taken in relation to brushing, which can 

damage the acrylic surface. The Brus group altered the roughness, increasing it to 

levels capable of retaining more microorganisms. 

 

KEYWORDS: acrylic resin, wet wipe, cleaning, brushing, microbiology, Knoop 

microhardness, roughness 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A utilização de aparelhos ortodônticos, sejam removíveis ou fixos, influencia 

diretamente o microbioma bucal do indivíduo, uma vez que aumenta a quantidade de 

superfícies retentivas para deposição de microorganismos. A resina acrílica é um 

material de propriedades satisfatórias utilizado de forma corriqueira na Odontologia 

para a confecção de aparelhos ortodônticos, placas miorrelaxantes, próteses, dentes 

artificiais, entre outros, destacando-se por sua versatilidade e por ser de fácil 

manipulação manual.1,2,3,4 Diversos estudos evidenciam preocupação com a higiene 

e a saúde durante o tratamento com aparelhagem fixa. Contudo, não se observa na 

literatura muitos estudos com atenção à limpeza dos aparelhos ortodônticos 

removíveis, com definições de protocolos ou indicação do método mais adequado 

para higienização dos mesmos.5,6,7,8,9 

Dentre as principais características necessárias aos materiais de uso 

odontológico, destacam-se as de não ser irritante aos tecidos bucais; de requerer fácil 

manipulação e polimento; ser passível de desinfecção; possuir estabilidade 

dimensional, morfológica e de cor.10,11,12 Nesse sentido, a qualidade da resina acrílica, 

a sua polimerização e seu polimento são fatores importantes relacionados à retenção 

de placa bacteriana.10,11 Uma das vantagens dos aparelhos ortodônticos removíveis é 

a possibilidade da sua remoção ao se alimentar, o que reduz o acúmulo de detritos e 

facilita a higienização fora da boca. Apesar do método de limpeza mais comumente 

utilizado para higienização de aparatos removíveis ser a escovação com pasta de 

dente,4 há constatações de que, por ser um método mecânico abrasivo, possa 

danificar a superfície e o polimento do acrílico, aumentando sua rugosidade.13  

Métodos de higiene ideais são aqueles que proporcionam uma limpeza mais 

rápida e mais efetiva, e são capazes de associar a remoção do biofilme mecânica e 

quimicamente.4 A tendência, com o tempo, é que a resina acrílica se torne arranhada 

e ainda mais porosa, capaz de aumentar os nichos de retenção para microrganismos, 

prejudicando a saúde bucal. Como uma alternativa à escovação, o presente estudo 

buscou introduzir a utilização de lenços umedecidos como método de higienização 

para o acrílico autopolimerizável, pois apesar da escassez literária sobre o assunto na 

área ortodôntica, os estudos conduzidos com lenços desinfetantes prontos para uso 

na prática hospitalar ganharam destaque pela praticidade e eficácia.14,15,16 Evidências 
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recentes sugerem que lenços e toalhetes umedecidos com antimicrobianos são 

excelentes alternativas para controlar patógenos bacterianos em superfícies, o que 

fez aumentar dramaticamente o uso ao longo dos últimos anos.17 

Há um interesse constante em usar produtos naturais na profilaxia e tratamento 

de doenças, por suas características medicinais, incluindo propriedades 

antimicrobianas e antifúngicas.18 Diversos estudos apontam a eficácia dos óleos 

essenciais e de produtos naturais na prevenção de doenças bucais.18,19 Dessa forma, 

foi de interesse dos autores conjugar óleos essenciais com a clorexidina, tida na 

literatura como antimicrobiano intrabucal considerado padrão ouro,20 não encontrado 

nas formulações dos demais lenços estudados. Idealmente, a resina acrílica deveria 

manter sua integridade e polimento frente aos diferentes métodos de higienização, no 

entanto, sabe-se que as propriedades mecânicas dos materiais estão intimamente 

relacionadas à sua qualidade e integridade gerais, impactando na rugosidade de 

superficie.5,21,22,23,24 

A microdureza superficial de um material é uma propriedade mecânica 

importantes em estudos comparativos, usada para prever a resistência e a capacidade 

do material em abrasionar estruturas opostas.7,25 Um material pouco resistente é mais 

susceptível às degradações inerentes ao meio bucal, e consequentemente, há estreita 

relação entre a resistência do material e seu potencial para manter determinadas 

propriedades, como a lisura.21,25 Os materiais com maior microdureza têm maior 

probabilidade de resistir à bioquímica da saliva, variações constantes de pH, 

diferentes temperaturas e, principalmente, o microbioma bucal residente.7,21   

Tendo em vista que a abrasão por escovação é um fenômeno de desgaste 

amplamente conhecido, capaz de alterar a superfície dentária e dos materiais 

odontológicos e que os agentes quimioterapêuticos utilizados como adjuvantes no 

controle mecânico da placa26,27 também podem conter substâncias químicas 

abrasivas ou erosivas, o questionamento neste estudo estaria relacionado ao 

potencial de manutenção da integridade superficial do acrílico frente aos lenços 

utilizados. Em busca do material odontológico mais adequado, da obtenção do melhor 

acabamento, polimento e condições ideias para o paciente, não seria razoável 

tamanho esmero se as substâncias para higienizar as resinas não fossem adequadas 

para manutenção de suas qualidades de superfície. Ressalta-se, portanto, a 

importância e a valorização da melhor técnica de higienização e desinfecção da resina 

acrílica com intuito de preservar o material e garantir sua maior durabilidade. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

Avaliação do comportamento de diversos tipos de lenços umedecidos, de 

diferentes composições e de finalidades como método de higienização, assim 

como, seus efeitos sobre a superfície da resina acrílica autopolimerizável, 

comparando-os com o método mais comumente utilizado, a escovação com 

dentifrício.  

A hipótese a ser provada seria a de que os lenços umedecidos seriam 

capazes de higienizar adequadamente o acrílico, sem causar danos relevantes na 

superfície desse material, mantendo sua dureza e rugosidade de superfície. Além 

disso, verificar o potencial antimicrobiano contra Streptococcus mutans (S. mutans) 

e Candida albicans (C. albicans). A hipótese nula seria a de que não se adequariam 

para tais objetivos. 

Destacou-se ainda, a apresentação do lenço umedecido formulado pelos 

pesquisadores exclusivamente para este estudo, com objetivo de compará-lo com 

os demais grupos e verificar sua eficácia in vitro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A presente tese foi composta de dois ensaios experimentais in vitro 

independentes, para os quais foram confeccionados 122 espécimes de dimensões 

padronizadas 8 x 8 x 2 mm de resina acrílica autopolimerizável com superfícies lisas 

e polidas, aleatoriamente distribuídos entre os dois estudos, sendo 80 espécimes para 

o Artigo 1 (ANEXO 1) intitulado “Avaliação microbiológica de lenços umedecidos 

utilizados na higienização da resina acrílica autopolimerizável” e 42 espécimes para o 

Artigo 2 (ANEXO 1) intitulado “Efeitos da higienização com lenços umedecidos sobre 

a superfície da resina acrílica autopolimerizável: um comparativo com a escovação in 

vitro”.  

 

3.1 Confecção dos espécimes 

 

Para confecção, padronização e reprodutibilidade dos espécimes, utilizou-se 

resina acrílica autopolimerizável de metacrilato de metila, comercializada na versão 

pó (não inflamável e não tóxico) e líquido (composto de acetona, ácido cianídrico e 

álcool metílico) (JET® Clássico, São Paulo, Brasil),24 sem o uso do dosador, optando-

se pela utilização de instrumentos mais precisos, que permitissem correta 

mensuração e, consequentemente, proporção pó/líquido. A partir da determinação do 

fabricante como referência e avaliando-se a qualidade dos espécimes produzidos, foi 

definido como padrão 2 g de pó pesados em balança de precisão (Shimadzu, Tóquio, 

Japão) e 1 ml de líquido, obtido com pipeta milimetrada (Mylabor, São Paulo, Brasil). 

O acrílico foi cuidadosamente manipulado com espátula 24 em pote de silicone 

e inserido em uma matriz pré-fabricada bipartida de aço inoxidável de dimensões de 

8 x 8 x 2 mm (Odeme Lab, Santa Catarina, Brasil) previamente untada com vaselina 

líquida. A parte lisa que se costuma descartar ao se utilizar um adesivo de Salonpas® 

(Hisamitsu, Saga, Japão), de dimensões 7,2 cm x 4,6 cm foi utilizada no lugar da tira 

de poliéster porque se adequou melhor ao tamanho da matriz, permitindo a obtenção 

de uma superfície lisa sem aderir na placa de vidro. Imediatamente após a inserção 

do material, o conjunto composto pela matriz bipartida pré-fabricada, adesivo de 

Salonpas® e placas de vidro foi pressionado manualmente sobre uma bancada plana. 

Após a etapa manual, o conjunto foi inserido em uma panela de pressão 
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polimerizadora de acrílico DensAirTM (Dentsply, Illinois, EUA) sobre o qual repousou 

um peso de 700 g, sob pressão de 20 psi2. 

Após 10 minutos, o conjunto foi retirado da panela polimerizadora e os 

espécimes, cuidadosamente removidos da matriz, avaliados, selecionados e 

armazenados em água destilada por 48 h. Mesmo a matriz sendo bipartida e estando 

vaselinada, observou-se que não se podia extrapolar o tempo para remoção dos 

espécimes, o que tornava o processo ainda mais difícil, sendo necessário auxílio de 

algum instrumento para removê-los, danificando a superfície do espécime, e, portanto, 

provocando seu descarte. Todo esse gerenciamento inicial permitiu que fossem 

dispensados cuidados de acabamento, a exceção das bordas dos espécimes que 

foram arredondadas com as lixas para não danificar a superfície dos lenços. Realizou-

se polimento com lixas d’água 600, 1200, 2000, 5000 e obtenção do brilho superficial 

com feltro umedecido com alumina 0,3 µm. Por fim, permaneceram em cuba 

ultrassônica com água destilada por 10 minutos. A Figura 1 ilustra as etapas descritas 

acima e o espécime polido pronto para os ensaios microbiológicos e mecânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 Esquema ilustrativo com as matrizes utilizadas (matriz bipartida de aço e 

matriz lisa obtida do adesivo de Salonpas®), placas de vidro, espécime obtido sem 

polimento e os espécimes prontos para os testes, com adequada lisura superficial e 

brilho espelhado. 
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3.2 Determinação dos grupos 

 

O quadro abaixo expõe os grupos com suas descrições, abreviaturas e 

especificações. Os lenços comerciais foram armazenados em condições adequadas, 

livres de exposição ao calor e abertos exclusivamente para os experimentos, assim 

como o lenço experimental, obtido em laboratório, foi feito exclusivamente para cada 

ensaio.  

 

GRUPOS 

(nomenclaturas) 

NOME 

COMERCIAL – 

PAÍS DE ORIGEM 

COMPOSIÇÃO 

ESCOVAÇÃO  

(Esc) - Controle positivo 

Escova Dental 

Indicator Plus 40 

(Oral-B®) e 

Dentifrício Máxima 

Proteção 

Anticáries 

(Colgate®) – 

BRASIL 

 

Escova com cerdas 

arredondadas. 

Dentifrício com micro-partículas 

de cálcio, 1500ppm de Flúor, 

Carbonato de Cálcio, Lauril 

Sulfato de Sódio, Sacarina 

Sódica, Pirofosfato 

Tetrassódico, Silicato de Sódio, 

Polietilenoglicol, Sorbitol, 

Carboximetil Celulose, 

Metilparabeno, Propilparabeno, 

Composição Aromática e Água. 

ÁGUA  

(LAg) - Controle negativo 

Lenço Clean 

(NTFLEX®) 

umedecido com 

água destilada – 

BRASIL 

Toalha descartável não 

perecível (70% Viscose e 30% 

Poliéster); 

Água destilada em laboratório. 

OBJETOS  

(LObjXil) - lenço para 

limpeza de chupetas, 

mordedores, brinquedos, 

e outros, com Xilitol 

MAM –  

EUA 

Sabor natural. Água, Glicerina, 

Xilitol, Aloe Barbadensis, Ácido 

cítrico, Bicarbonato de sódio, 

Sorbato de potássio. 
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INTRABUCAL 

(LBucMel) - lenço para 

limpeza de dentes e 

gengivas com Tea Tree 

Petitgrain 

INPHLORAL – 

BRASIL 

Água, Propilenoglicol, Sorbitol, 

Glicerina, Benzoato de sódio, 

Lauril sulfato de sódio, Sorbato 

de potássio, EDTA dissódico, 

Fosfato de potássio, 

Esteviosídeo, Citrato de sódio, 

Melaleuca Alternifolia leaf oil, 

Óleo de folhas de Citrinos 

nobilis, Ácido cítrico. 

INTRABUCAL  

(LBucXil) - lenço para 

limpeza de dentes e 

gengivas com Xilitol 

Dr Brown´s –  

EUA 

Sabor uva. Feito com extratos 

naturais e extrato de frutas. 

Água, Xilitol, Poliaminopropil 

Biguanida, Ácido cítrico, 

Benzoato de sódio. 

ESPECÍFICO  

(LApRem) - lenço para 

limpeza de aparelho 

dentário 

Cleanse. Freshen. 

GO.TM 

(CFG) –  

EUA 

Sabor menta - Não descreve a 

composição na 

embalagem/site. 

 

EXPERIMENTAL 

(LExpClor) - lenço 

elaborado para limpeza 

de aparelhos com 

Clorexidina e Óleos 

essenciais 

Elaborado pelos 

pesquisadores 

UFF/UFRJ – 

BRASIL 

Clorexidina, Melaleuca, 

Bergamota, Menta, Eucalipto, 

Glicerina, Água destilada. 

 

Quadro 1 Resumo demonstrativo dos grupos utilizados na pesquisa com seus nomes 

e nomenclaturas abreviadas  

 

3.3 Elaboração do lenço experimental 

 

Além dos lenços industrializados expostos no Quadro 1, os autores objetivaram 

a elaboração de um lenço teste à base de clorexidina e óleos essenciais. Utilizou-se 

como matéria prima para confecção do lenço experimental toalhas descartáveis de 

manicure Clean® (NTFLEX, Minas Gerais, Brasil) de tamanho 20 cm x 30 cm que 
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foram impregnadas com a solução formulada no Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica (LabTIF) da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro para este estudo. Cada lenço foi produzido com a dimensão de 7,5 cm x 5 cm 

e umedecido com 5 ml da solução antimicrobiana desenvolvida. Antes do preparo da 

solução, os lenços foram esterilizados em autoclave.  

A solução antimicrobiana foi preparada com glicerina Vetec® (Sigma-Aldrich, 

São Paulo, Brasil), água destilada, solução aquosa de 2% de digliconato de 

clorexidina Riohex® (Rioquímica, São Paulo, Brasil), óleo essencial melaleucateatree 

– Melaleucaalternifolia Phytoterápica (Phytotratha Cosméticos Ltda, São Paulo, 

Brasil), óleo essencial de bergamota – Citrus bergamia Phytoterápica (Phytotratha 

Cosméticos Ltda, São Paulo, Brasil), óleo essencial de menta Puremintoil – 

Menthaarvensis (Pronatus®, Amazonas, Brasil) e óleo de eucalipto 100% - Eucalyptus 

globulus (Pronatus®, Amazonas, Brasil). Em seguida, os lenços foram acrescentados 

um a um para que absorverem de forma homogênea a solução e, por fim, 

armazenados na mesma classificação de área na qual foram esterilizados (papel grau 

cirúrgico Add-Pak – Amcor Flexibles Brasil Ltda, São Paulo, Brasil). Para o grupo 

controle, utilizou-se o mesmo lenço de dimensão de 7,5 cm x 5 cm umedecido em 5 

ml de água destilada. 

 

3.4 Ensaio microbiológico 

 

Realizou-se o ensaio microbiológico no intuito de avaliar o comportamento 

antimicrobiano dos lenços umedecidos. Utilizou-se como controle negativo o grupo 

que recebeu apenas um tratamento placebo, ou seja, as toalhas descartáveis de 

manicure Clean® (NTFLEX, Minas Gerais, Brasil), utilizadas para confecção dos 

lenços foram umedecidas apenas com água destilada. Enquanto, no controle positivo 

para comparação, utilizou-se o tratamento de higienização convencional e padrão 

ouro, a escovação. No controle geral desse experimento, utilizou-se o espécime 

contaminado (grupo Cont) introduzido no meio estéril sem qualquer tentativa de 

descontaminação prévia, o qual foi quantificado ao final do experimento, 

estabelecendo uma referência comparativa da contaminação sem interferência de 

quaisquer agentes externos de limpeza. 

Para a avaliação da atividade antimicrobiana de cada grupo (Cont, Esc, LAg, 

LObjXil, LBucMel, LBucXil, LApRem, LExpClor), os 80 espécimes foram subdivididos 
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igualmente e aleatoriamente nos dois grupos de microrganismos Streptococcus 

mutans (S.mutans) e Candida albicans (C.albicans), n=5 espécimes por grupo. Os 

microrganismos utilizados foram cepas ATCC (American Type Culture Collection, 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) de Streptococcus mutans (25175) 

e Candida albicans (10231).  

Após crescimento em meio de cultura de Infusão de Cérebro e Coração (BHI) 

(Difco, Sparks, USA) a 37°C por 24 h (S. mutans em microaerofilia e C. albicans em 

aerofilia), suspensões padronizadas de cada microrganismo foram feitas utilizando a 

escala nefelométrica de McFarland e meio BHI suplementado com 2% de sacarose.  

Utilizou-se placas de cultura celular de 24 poços estéreis e estabeleceu-se a 

quantidade de 5x103 células por poço em um volume final de 500 µl. Posteriormente, 

os espécimes de resina acrílica estéreis em UV foram inseridos nos poços e as placas 

foram incubadas a 37°C por 24 h de acordo com as condições descritas anteriormente 

para cada microrganismo. 

Passado esse período, os espécimes foram removidos individualmente e 

sofreram a higienização de acordo com o grupo previsto. No grupo controle (Cont), os 

espécimes contaminados foram levados diretamente para o meio de cultura estéril 

sem receber qualquer tipo de limpeza. Nos demais grupos, houve a limpeza prévia de 

acordo com o método de higienização determinado (Quadro 1). A limpeza foi realizada 

de acordo com o protocolo estabelecido por Berendt e colaboradores, onde três a 

cinco passadas de um segundo cada seriam suficientes para descontaminação de 

superfícies plásticas.28 

Padronizou-se para esta pesquisa cinco passadas realizadas por um único 

operador (friccionando o lenço com o dedo contra a superfície pretendida) em cada 

lado do espécime, abraçando-o com a parte ainda não utilizada do lenço a cada 

passada e, substituindo por um lenço novo para cada espécime. A mesma conduta foi 

realizada com o grupo controle da escovação, mas utilizando as cerdas da escova. 

Em seguida à etapa de descontaminação, os espécimes foram reinseridos em novo 

meio de cultura BHI estéril para avaliar o potencial do método de descontaminação. 

As placas foram então novamente incubadas a 37°C por 24 h de acordo com as 

condições descritas anteriormente para cada microrganismo.  

Ao final desta incubação, foi mensurada a turvação do meio de cultura de cada 

poço através de um leitor de microplacas iMarkTM microplate reader (BIO-RAD 

Laboratories, EUA) com comprimento de onda de 550 nm. De acordo com o princípio 
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da escala de McFarland, quanto maior a turvação do meio, maior a quantidade de 

células microbianas em suspensão. Assim, quanto maior o número absoluto 

encontrado na leitura, menor a eficiência de descontaminação da técnica. 

 

3.5 Ensaio mecânico: microdureza e rugosidade de superfície 

 

Foram selecionados 42 espécimes de acordo com as análises iniciais de 

microdureza e rugosidade de superfície, os quais foram distribuídos aleatoriamente 

nos grupos descritos no Quadro 1, com n=6 por grupo. As análises iniciais, além de 

auxiliarem como critério de seleção dos espécimes, afinal os que se apresentavam 

inadequados eram de pronto descartados, foram utilizadas como parâmetro de 

comparação da superfície inicial do acrílico antes de serem expostos ao ciclo de 

escovação simulada com os lenços adaptados para higienização. 

Para a análise de microdureza inicial, em cada espécime foram efetuadas cinco 

indentações, espaçadas entre si 200 μm, realizadas por um microdurômetro 

(Shimadzu Micro Hardness Tester HMV-G21, Tóquio, Japão) com ponta de diamante 

Knoop e carga estática de 10 g, aplicada durante 5 segundos.21,29,30 Para a análise de 

rugosidade de superfície inicial, utilizou-se um microscópio confocal a laser 3D (LEXT 

OLS4001, Olympus, EUA) operando em digitalização rápida XYZ, com uma lente 

MPLAPONLEXT 10 e zoom 1.3x. Áreas medindo 985 μm × 985 μm foram obtidas e, 

em cada espécime, efetuaram-se cinco leituras em μm para obtenção da média.24,31  

 

3.6 Ensaio de escovação simulada e higienização com lenços 

 

No intuito de representar in vitro a escovação e a utilização dos lenços por um 

período de um ano, realizaram-se 10000 ciclos na máquina de escovação simulada 

MEV2 (Odeme Lab, Santa Catarina, Brasil) em movimentos de vai-e-vem e carga de 

200 g. O dispositivo possui seis nichos aos quais foram acopladas às “cabeças” das 

escovas dentárias de cerdas macias Indicator Plus 40 Oral-B® 3 para a escovação dos 

espécimes do grupo Esc. Para os demais grupos, os lenços foram inseridos 

individualmente enroscados em formato de charuto, permitindo adequada adaptação. 

Os espécimes foram inseridos em seus nichos em uma manta produzida com silicone 

de condensação Reflex (Yller, Rio Grande do Sul, Brasil) com auxílio de uma placa de 

vidro para manter o paralelismo da superfície, posicionando-os adequadamente no 
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centro do dispositivo, sobre o qual a haste com a escova e com o lenço repousaram 

até que fosse dado início ao ciclo.  

Para a escovação, preparou-se um slurry de creme dental na proporção de 2:1, 

sendo 36 ml de água destilada para 18 g do dentifrício Máxima Proteção Anticáries 

Colgate®  (Colgate-Palmolive Company, Brasil).31,32 Por motivo de padronização, a 

cada 2000 ciclos, o slurry foi depositado sobre cada nicho com auxílio de uma seringa, 

mantendo as escovas constantemente banhadas, assim como, a cada 2000 ciclos, os 

lenços foram substituídos. Com essa nova metodologia, pode-se assegurar que 

quando os lenços eram removidos do dispositivo para serem substituídos, ainda 

estavam com umidade adequada, não sendo necessário diminuir o intervalo entre as 

trocas. Após as simulações correspondentes à higienização de cada grupo, os 

espécimes foram limpos em cuba ultrassônica por 10 min e seguiram para as análises 

finais de microdureza e rugosidade, realizando-se as leituras sob condições 

semelhantes às iniciais.  

 

3.7 Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos dados coletados, utilizou-se o programa SPSS 

17.0 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). O 

resultado quantitativo da turvação do ensaio microbiológico foi analisado através do 

teste Shapiro-Wilk, pois alguns grupos não apresentaram distribuição normal. Dessa 

forma, o resultado de cada grupo foi apresentado com mediana e desvio interquartílico 

e utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis para averiguar diferença estatística 

entre os grupos, com posterior Teste U de Mann-Whitney entre cada dois grupos a fim 

de identificar entre quais grupos havia diferença estatística. Aplicou-se ainda a 

correção de Benjamini-Hochberg para testes de comparações múltiplas para evitar 

resultado falso positivo. 

Como a distribuição de dados para o resultado da microdureza foi normal, 

utilizou-se o teste T pareado para comparar as diferenças entre os tempos dentro de 

cada grupo e, para comparação das mudanças entre os grupos, utilizou-se o ANOVA. 

Para os resultados de rugosidade foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon 

para comparar as diferenças entre os tempos dentro de cada grupo e o teste de 

Kruskal-Wallis para avaliar a diferença das mudanças entre os grupos. Nesse caso, 

também se utilizou a correção de Benjamini-Hochberg. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Para análise microbiológica, as medianas e desvio interquartílico da densidade 

ótica dos meios estão expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Valores da densidade óptica (DO) do meio no qual os espécimes foram 

inseridos depois de higienizados, expressando a turbidez diretamente relacionada a 

quantidade de microrganismos 

 

GRUPOS 
S. mutans 

Mediana (D.Int) 

C. albicans 

Mediana (D.Int) 

Cont 1,39 (0,29) A 0,64 (0,19) A 

Esc 0,68 (0,54) C 0,11 (0,27) B 

LAg 1,00 (0,07) B 0,35 (0,24) B 

LObjXil 1,12 (0,19) B 0,35 (0,03) B 

LBucMel 0,99 (0,53) B 0,30 (0,10) B 

LBucXil 0,91 (0,16) B 0,21 (0,23) B 

LApRem 1,03 (0,12) B 0,34 (0,10) B 

LExpClor 0,04 (0,00) D 0,04 (0,00) C 

A,B,C,D – Letras diferentes indicam diferença estatística na mesma coluna 

 

 

Pode-se observar que para ambos os microrganismos testados, o grupo que 

se destacou positivamente foi o LExpClor, com diferença estatística para os demais 

grupos, pois apresentou o maior poder de descontaminação frente aos demais. Em 

contrapartida, o grupo que se destacou por apresentar maior contaminação, com 

diferença estatística dos demais, foi o Cont (sem higienização). Tanto para o S. 

mutans como para a C. albicans, os demais grupos de lenços mostraram valores 

semelhantes, sem diferença estatística entre si. O grupo de escovação foi superior na 

descontaminação de S. mutans, mas semelhante aos demais lenços na 

descontaminação de C. albicans, exceto ao experimental. 
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Para os resultados dos testes mecânicos, as Tabelas 2 e 3 mostram os valores 

da microdureza e rugosidade, respectivamente, para cada grupo com resultados dos 

testes estatísticos de comparação intra e intergrupos. Nenhum dos grupos apresentou 

diferença significativa entre T1 e T2 para ambas as características avaliadas, 

mostrando que essas características foram mantidas, mesmo após submetidos à 

ciclagem abrasiva por escovação e lenços (Tabelas 2 e 3).  

 

 

Tabela 2 Representa em KHN a média e desvio padrão (DP) para cada grupo dos 

valores obtidos da microdureza Knoop para ambos os tempos (antes – T1 e depois – 

T2), com o p-valor da diferença representando o resultado do teste t pareado entre os 

valores de T1 e T2 

 

GRUPOS 
T1 

Média (DP) 
T2 

Média (DP) 
T2-T1 

Média (DP) 
p-valor dif 

Esc 17,89 (1,12) 18,78 (0,86) 0,89 (0,77) 0,086 

LAg 17,92 (0,43) 18,12 (0,57) 0,20 (0,64) 0,553 

LObjXil 19,23 (0,97) 19 ,08 (1,16) - 0,15 (0,76) 0,646 

LBucMel 17,44 (1,68) 18,41 (1,32) 0,97 (0,63) 0,098 

LBucXil 19,20 (1,07) 20,06 (1,68) 0,85 (1,13) 0,172 

LApRem 18,50 (1,36) 19,40 (1,09) 0,90 (0,71) 0,098 

LExpClor 18,57 (1,43) 19,40 (1,05) 0,83 (0,87) 0,120 
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Tabela 3 Representa em μm a média, o desvio-padrão (DP) e a mediana e desvio 

interquartílico (DI) dos valores obtidos da rugosidade para ambos os tempos (antes – 

T1 e depois – T2), com o p-valor da diferença representando o resultado do teste de 

Wilcoxon entre T1 e T2 e as letras na coluna da média da diferença (T2-T1) 

representando as diferenças entre os grupos nas mudanças na rugosidade 

 

GRUPOS 
T1 

Mediana 
(DI) 

T1 
Média 
(DP) 

T2 
Mediana 

(DI) 

T2 
Média 
(DP) 

T2-T1 
Média  
(DP) 

p-valor 
dif 

Esc 
0,157 

(0,039)  
0,154 

(0,020) 
0,295 

(0,087)  
0,313 

(0,059) 
0,158 A 
(0,047) 

0,065 

LAg 
0,164 

(0,027)  
0,166 

(0,014) 
0,169 

(0,050)  
0,173 

(0,029) 
0,006 BC 
(0,016) 

0,402 
 

LObjXil 
0,145 

(0,027)  
0,143 

(0,013) 
0,174 

(0,054)  
0,189 

(0,043) 
0,046 B 
(0,038) 

0,065 

LBucMel 
0,138 

(0,026)  
0,141 

(0,016) 
0,153 

(0,030)  
0,160 

(0,016) 
0,018 BC 
(0,023) 

0,140 

LBucXil 
0,150 

(0,057)  
0,144 

(0,033) 
0,173 

(0,022)  
0,168 

(0,020) 
0,024 BC 
(0,032) 

0,162 

LApRem 
0,147 

(0,026)  
0,150 

(0,017) 
0,139 

(0,040)  
0,145 

(0,031) 
-0,004 C 
(0,021) 

0,753 

LExpClor 
0,115 

(0,020)  
0,116 

(0,013) 
0,131 

(0,019)  
0,128 

(0,016) 
0,012 BC 
(0,008) 

0,065 

A, B,C – Letras diferentes indicam diferença estatística na mesma coluna 

 

 
Para os valores de rugosidade (Tabela 3), observou-se diferença estatística 

entre a alteração de rugosidade do grupo LApRem, que foi praticamente nula, e o do 

grupo LObjXil, que foi o maior aumento observado entre os grupos de lenços. Além 

disso, o aumento da rugosidade de todos os grupos de lenços foi significativamente 

menor que o aumento da rugosidade do grupo Esc, que foi o maior aumento entre 

todos os grupos. 

Considerando-se os danos relatados que a escovação é capaz de provocar na 

rugosidade do material, a Figura 2 constata uma degradação significativa na estrutura 

superficial do acrílico no grupo Esc. A imagem foi obtida com o microscópio confocal 

a laser 3D (LEXT OLS4001, Olympus, EUA), lente MPLAPONLEXT 5 e zoom 1.0x, 

através do vedamento da metade do espécime antes da submissão ao ciclo de 

escovação, evidenciando um degrau de abrasão provocado pela escova. 
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Figura 2: Imagem ilustrativa de um espécime em resina acrílica autopolimerizável do 

grupo Esc vedado em sua metade, no qual observa-se em A) ilustração 2D – à 

esquerda da imagem a área que foi exposta ao ciclo de escovação e a direita a área 

que foi protegida das cerdas da escova; B) ilustração 3D – demonstração da 

magnitude do degrau abrasivo provocado por 10000 ciclos em máquina de escovação 

simulada. 

 

 

As imagens bidimensionais (Figura 3) e tridimensionais (Figura 4), obtidas no 

microscópio confocal a laser para cada grupo antes e depois dos respectivos ciclos 

ilustram os achados quantitativos.   

 

  

A B 
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Figura 3 Imagens bidimensionais obtidas para cada grupo antes e depois dos 

respectivos ciclos demonstram que o grupo Esc foi o que apresentou mais 

descaracterização da superfície, apesar de se observar que todas sofreram alguma 

alteração quando comparadas às iniciais.  
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Figura 4 Imagens tridimensionais obtidas para cada grupo antes e depois dos 

respectivos ciclos demonstram que o grupo Esc foi o que apresentou mais 

descaracterização da superfície, apesar de se observar que todas sofreram alguma 

alteração quando comparadas às iniciais.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

É indiscutível que os aparelhos removíveis têm ganhado ainda mais destaque 

e presença na atualidade com o desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos, 

como o caso dos alinhadores. Apesar disso, o uso de aparelhos removíveis 

confeccionados com grampos de aço e resina acrílica autopolimerizável ainda é 

comum na prática clínica da Ortodontia e da Odontopediatria, sendo bastante 

utilizados até hoje em tratamentos preventivos, interceptativos e contenções.33,34 E 

mesmo com ampla utilização, pouco foco é dado às orientações e padrões de higiene 

desses aparelhos. Apesar de uma orientação adequada, muitas vezes, na prática, o 

paciente negligencia os cuidados, que devem ser diários no quesito limpeza e 

desinfecção.35  

Segundo Eichenauer e colaboradores, em meados de 1980, confirmaram-se os 

efeitos desfavoráveis dos aparelhos ortodônticos removíveis para a cavidade bucal, 

como aumento na densidade de Candida, formação de biofilme e influência no ph da 

saliva, além da colonização do acrílico por S. mutans. A ausência de cuidados com a 

higiene do aparelho pode provocar mau hálito, estomatite e infecções que podem se 

tornar recorrentes. Inclusive, o empenho do paciente com o tratamento pode diminuir 

quando são utilizados aparelhos removíveis, pois alguns não aprovam o sabor e o 

odor.13 Em se tratando da cooperação de crianças com o tratamento, há relatos na 

literatura de queixa sobre textura e gosto dos aparelhos, o que pode comprometer o 

resultado.34  

Levrini e colaboradores consideram que os estudos conduzidos para 

dentaduras são úteis para os aparelhos ortodônticos removíveis de resina, mas não 

abrangem os termoplásticos.35 Observa-se na literatura que, a variedade de 

informações para limpeza de acrílico, referem-se às próteses removíveis, para as 

quais são comumente recomendadas: escovações, bochechos, imersão em copo com 

água ou solução de imersão e pastilhas efervescentes. Alguns profissionais relatam a 

eficácia do sabão neutro. Cita-se também hipoclorito de sódio (NaOCl), digluconato 

de clorexidina, glutaraldeído, diluição de ácido acético e até banho em ultrassom e 

microondas.13,35  

É comum recomendarmos que os pacientes escovem seus aparelhos 

removíveis, mas a literatura sugere evitar dentifrícios abrasivos e escovas de cerdas 



33 
 

duras, assim como, alguns compostos químicos capazes de tornar a superfície mais 

porosa e comprometer os acessórios metálicos. Eichenauer e colaboradores 

consideram que a limpeza manual é obsoleta e recomendam uma limpeza química 

adicional por causa da liberação de oxigênio e da proteólise enzimática que garantem 

uma melhor desinfecção.13 De Souza e colaboradores, em revisão sistemática com 

foco em próteses removíveis, concluíram como opções viáveis a escovação com 

pasta e a imersão em soluções efervescentes ou enzimáticas.36  

Em geral, um único método de higienização não seria o recomendado, e sim a 

combinação rotineira de métodos de higiene mecânicos com desinfetantes químicos 

para melhor remoção do biofilme depositado sobre o acrílico.4 Na tentativa de propor 

uma alternativa prática às dificuldades expostas acima, os autores objetivaram a 

avaliar a eficácia da utilização de lenços umedecidos na higienização da resina acrílica 

autopolimerizável. No âmbito hospitalar, especialistas concordam que a limpeza e 

desinfecção cuidadosas são essenciais para efetiva redução de infecções.37 Métodos 

de higiene ideais seriam aqueles que proporcionassem uma limpeza mais rápida e 

mais efetiva e, nesse sentido, muitos estudos são conduzidos com lenços 

desinfetantes prontos para uso na prática hospitalar que ganham destaque pela 

praticidade e eficácia.14,15,16  

Os lenços umedecidos se destacam na preferência por sua utilização pois, 

além da facilidade no uso, são mais higiênicos por serem descartáveis, o que garante 

menor transmissão de patógenos.15 As escovas de dentes, por sua vez, podem ficar 

potencialmente contaminadas com patógenos transmissíveis, sejam bucais ou 

externos.20 Com base no histórico da eficácia dos lenços como método de limpeza, 

este estudo comprovou a hipótese sugerida de que os lenços umedecidos seriam 

capazes de higienizar a resina acrílica adequadamente, com algum efeito 

antimicrobiano e mantendo a integridade da superfície, sendo possível sugeri-los 

como método de limpeza prático e eficaz, comparados à escovação. 

Para diminuir vieses nas análises dos resultados, considerou-se que a etapa 

da confecção dos espécimes foi a mais crítica, tendo em vista a necessidade de rigor 

no polimento e lisura das superfícies. Sabe-se que a rugosidade da resina acrílica está 

diretamente associada ao potencial de retenção de microorganismos. Idealmente, 

dispositivos intrabucais deveriam obter um acabamento e polimento tal que 

proporcionassem uma rugosidade superficial de aproximadamente 0,2 μm, pois seria 

a rugosidade limiar para retenção bacteriana. 5,7,21,23  
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Na prática clínica, é comum utilizar no acabamento e polimento dos aparelhos 

em acrílico até a granulação 1200 de lixa d’água, polir com pedra pomes e branco de 

espanha. No entanto, durante a etapa de confecção e alguns pilotos realizados, 

observou-se que a rugosidade obtida dessa forma ainda era alta. No intuito de partir 

de um baseline satisfatório em termos de lisura e poder avaliar com maior margem e 

precisão o quanto os métodos de higienização seriam capazes de modificar essa 

superfície, os autores optaram por eliminar os espécimes que apresentaram 

rugosidade acima de 0,2 μm. Sugere-se, portanto, a utilização da sequência de lixas 

expostas na metodologia, até a lixa de granulação 5000, e polimento manual com 

feltro e pó de alumina. 

Conforme instruções, quando da utilização do dosador plástico que compunha 

o kit do fabricante JET®, inúmeros espécimes foram excluídos após seleção visual 

criteriosa, pois apresentavam-se opacos, com muitas bolhas e faltava um padrão entre 

as superfícies. A padronização pó/líquido tida como ideal para esse estudo foi similar 

a encontrada na pesquisa de Hehn e colaboradores, de 20 g de pó para 10 g de 

líquido.1 O dosador plástico foi substituído pelo uso de uma balança de precisão para 

mensuração de 2 g de pó e de uma pipeta milimetrada para obtenção de 1 ml de 

líquido. Com auxílio de uma panela polimerizadora, um acrílico de melhor qualidade e 

mais livre de bolhas foi obtido. Essa conduta foi capaz de eliminar a necessidade de 

lixas mais grossas, iniciando-se com a lixa d’água 600.  

A manipulação manual foi feita delicadamente a fim de se evitar a incorporação 

de bolhas, pois essas incorporadas durante a mistura ficam agrupadas próximas à 

superfície, contribuindo para uma maior rugosidade. A polimerização depende da 

ligação do monômero com o radical livre do polímero, quanto mais a temperatura e a 

pressão sobem, mais rápida é a formação de moléculas e completa é a reação de 

polimerização. Por esse motivo, optou-se pela utilização de uma panela acrilizadora. 

Outra adequação observada como satisfatória, foi a substituição da tira de poliéster 

pelo adesivo de Salonpas®. A tira de poliéster, mais comumente utilizada nos estudos 

para que o material não fique aderido na placa de vidro e para facilitar a obtenção da 

lisura, provavelmente por sua dimensão mais estreita, sofria deslocamento durante a 

manipulação do conjunto de placas de vidro e matriz para a panela acrilizadora, 

marcando a superfície do acrílico e provocando perdas dos espécimes. Todas essas 

adaptações permitiram a obtenção de espécimes com menos bolhas e menos opacos, 
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com lisura superficial e aspecto vítreo, adequados para terem suas superfícies 

expostas e, depois, analisadas. 

Por sua conhecida toxicidade, optou-se por armazenar os espécimes de resina 

acrílica em água destilada por 48 h. A maior liberação de monômero residual ocorre 

nas primeiras 24 h, tendendo a se estabilizar a partir desse período.38 A partir desses 

cuidados enfatizados com os espécimes, sua padronização e distribuição aleatória 

entre os grupos, pode-se atribuir de forma mais orientada que os resultados obtidos 

para este estudo estão associados aos diferentes tipos e substâncias dos métodos de 

limpeza eleitos. 

Esse rigor metodológico foi idealizado para reprodutibilidade in vitro, no 

entanto, enquadra-se como uma limitação quando se deseja extrapolar para prática 

clínica, afinal as placas removíveis entregues aos pacientes em geral não possuem 

essa lisura, e o ambiente bucal tem nuances bem mais críticas. Quando submetido à 

abrasão, quanto mais rugoso estiver o material inicialmente, maior será sua alteração 

superficial. Por isso, a qualidade do material, sua presa e polimento são fatores 

importantes relacionados à patógenos e, consequentemente, a saúde bucal do 

indivíduo.1,2,4,5,10,11,24 Materiais pouco resistente acabam degradando mais. As Figuras 

3 e 4 demonstram as alterações de superfície de acordo com cada grupo e, mesmo a 

resina acrílica apresentando uma dureza satisfatória, pode-se observar que no grupo 

Esc a superfície do material ficou visualmente alterada. Eichenauer e colaboradores 

destacam que a escovação com pasta de dente causa uma abrasão muito maior do 

que a escovação feita com água, espumas ou pastilhas de limpeza.13 

A escovação e o uso excessivo de agentes de limpeza abrasivos podem 

ocasionar perda de detalhes nas superfícies das resinas acrílicas, inclusive permitindo 

desadaptação de próteses, a depender da intensidade.3 A magnitude da abrasão da 

superfície causada pela escovação depende de fatores como: abrasividade do 

dentífrico utilizado, rigidez das cerdas, técnica de escovação, força de escovação, 

frequência de escovação, dureza do material.3,22 Dessa forma, foi utilizada uma 

máquina de simulação de escovação para comparação da abrasão provocada pelas 

escovas e dentrifício com a abrasão provocada pela superfície dos lenços embebidos 

em suas respectivas substâncias.  

A mesma metodologia usada nos estudos de escovação simulada foi 

extrapolada para definir a metodologia com o uso de lenços, também por motivos 

comparativos. Para representar um ano de uso, utilizou-se a padronização de 10000 
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ciclos de escovação22,39,40 e 200 g de carga sobre as escovas e os lenços,22,26,39,40 de 

forma que os seis espécimes do mesmo grupo fossem ciclados simultaneamente. 

Izumida e colaboradores consideraram 20000 ciclos de escovação para representar 

dois anos na limpeza de próteses40 e Oliveira e colaboradores consideraram 30000 

ciclos de escovação para representar 3 anos,22 corroborando com a eleição definida 

para um ano de uso.  

Para ensaios de simulação de escovação, Richmond e colaboradores 

sugeriram a escova Oral-B 40 por ser comumente disponível, possuir uma cabeça de 

tamanho médio, sem pontas, com corpo arredondado e filamentos de nylon, além de 

ser bastante popular para os usuários de próteses. Definiram que a ação da máquina 

de esfregar de um lado para o outro teria um adequado potencial para replicar um 

padrão de desgaste semelhante ao produzido à mão.3 No presente estudo, os lenços 

foram adaptados de forma semelhante à cabeça das escovas enrolados em forma de 

charutos e presos aos suportes da máquina de escovação. A disposição e o modelo 

de fricção sobre os espécimes seguiram o mesmo padrão das escovas. Portanto, a 

metodologia demonstrou-se adequada para simulação com lenços umedecidos. 

Tendo em vista que a microdureza reflete o padrão de resistência do material, 

os resultados mostraram que as simulações abrasivas, tanto da escovação quanto da 

utilização dos lenços não foram capazes de alterar a dureza do material. E o lenço 

experimental, o qual teve como composto químico principal a clorexidina à 2%, não 

alterou a dureza de superfície da resina acrílica, em acordo com Azevedo e 

colaboradores que utilizaram clorexidina à 4% para desinfecção e também não 

observaram danos aparentes na dureza e na rugosidade dos materiais testados.41 Ao 

contrário do observado por Amin, Rehman, Abbas, que provaram que tanto a imersão 

das próteses em hipoclorito quanto em glutaraldeído provocaram significativa 

diminuição da microdureza da resina acrílica,42 dando ênfase de que os compostos 

químicos dos lenços analisados são menos agressivos que os de limpeza de prótese. 

Alguma alteração de superfície ocorrida entre os tempos observadas nas 

Figuras 3 e 4, apesar de estatisticamente insignificante quando analisados os dados 

quantitativos, pode-se explicar pelo processo de lixiviação lenta de resíduos do 

monômero e sorção de líquidos.25,42,43 As resinas acrílicas possuem capacidade de 

sorção de líquidos facilitada pela alta energia interna e polaridade dos grupos 

carboxílicos, o que pode gerar a absorção de substâncias pelas próteses quando 

imersas em desinfetantes químicos.43 Entretanto, a utilização de lenços umedecidos 
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destaca-se como vantajosa pelo simples fato de não haver necessidade de imersão 

por longo tempo, como no caso dos desinfetantes comumente utilizados para limpeza 

de próteses,1 o que também pode ter influenciado na obtenção de resultados positivos, 

não gerando alterações importantes na superfície dos espécimes testados. 

Sabe-se que o polimento mecânico é muito superior ao químico, mostrando-se 

mais adequado. No entanto, mesmo o polimento mecânico apresentando os menores 

valores de rugosidade, após a escovação, não há diferença entre a resina polida 

mecânica ou quimicamente.22 Os resultados inicias do presente estudo mostraram 

que, apesar de os baixos valores de rugosidade de superfície alcançados após o 

acabamento e o polimento, a escovação com dentífrico abrasivo inevitavelmente 

aumentou a rugosidade. O grupo Esc foi o único que apresentou resultados finais de 

rugosidade superior a 0,2 μm. Esse resultado pode indicar que, com a escovação 

regular, o esforço para obtenção daquela superfície lisa e polida será perdido. Sugere-

se que os lenços umedecidos testados possam ser utilizados sem danos significativos 

ao acrílico. E, segundo Oliveira e colaboradores, para minimizar os danos, deve-se 

recomendar o uso de dentífricos com partículas abrasivas pequenas, de diâmetro e 

formato regular.22  

Considerando-se os lenços umedecidos, o tipo de superfície a ser limpa e a 

quantidade de contato durante a limpeza podem influenciar nos resultados.37 Por isso, 

além do rigor na padronização dos espécimes, foi necessário a eleição de um artigo 

que norteasse como essa limpeza poderia ser realizada.28 No entanto, essa pode ser 

uma limitação do estudo, levando-se em consideração, por exemplo, que o fabricante 

do LApRem recomenda em seu site a utilização do lenço por um minuto. Apesar disso, 

não desabonamos os resultados desse estudo in vitro, visto que a superfície do 

espécime é diminuta quando comparada com um aparelho. E, apesar da 

recomendação de uso distinta entre os fabricantes, foi necessária uma padronização 

quanto ao tempo, forma e força utilizados para higiene dos espécimes por um único 

operador, permitindo um rigor metodológico e a reprodutibilidade do estudo. Outro 

ponto interessante a ser abordado, seria em relação ao uso de diferentes texturas de 

tecido na composição dos lenços, como viscose, poliéster, algodão, microfibra, entre 

outros. Estudo recente constatou que a composição não impactou severamente na 

eficácia do lenço quando do uso de desinfetantes potentes. A incorporação do volume 

que se consegue impregnar, por sua vez, pode estar associado ao tipo de tecido do 

lenço.17 Sugere-se mais estudos nessa linha.  
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Há um interesse constante em usar produtos naturais na profilaxia e tratamento 

de doenças.  Costuma-se incluir Aloe barbadensis miller (aloe vera) em muitos 

produtos à base de plantas para uso intrabucal, pois Aloe barbadensis exibe 

excelentes propriedades medicinais, incluindo propriedades antimicrobianas e 

antifúngicas. No entanto, possui polissacarídeos não estáveis em condições de 

estresse, como calor, e oxida rapidamente na presença de ácidos e enzimas. Quando 

em conjunto com outras substâncias, como lauril sulfato de sódio, mentol e flúor que 

também possuem efeitos antimicrobianos, o efeito da aloe vera fica indefinido e pode 

ser questionável.18 

Pode-se atribuir a pouca efetividade de algumas substâncias presentes nos 

lenços às suas baixas concentrações nas formulações, uma vez que a incorporação 

de volume pode influenciar os resultados Assim, Subramaniam e colaboradores 

quando pesquisaram os efeitos da Aloe barbadensis miller, demostraram que só 

houve a eficácia desejada quando a substância esteve em uma concentração de 

100%. Demosntrando que, por vezes, o produto só se faz efetivo no controle de placa 

quando em conjunto com o controle mecânico da escovação.18 Mais uma justificativa 

que destaca os lenços embebidos com as substâncias antimicrobianas, onde se faz 

necessário algum esfregaço quando comparado aos produtos de simples imersão. 

Para ambos os microrganismos estudados, o único grupo que se destacou 

positivamente frente aos demais foi o LExpClor, apresentando um excelente poder 

antimicrobiano. O grupo do lenço experimental contou em sua composição com um 

antimicrobiano intrabucal considerado padrão ouro, que é a Clorexidina,20 o que 

explica o resultado obtido. A Clorexidina é um agente catiônico quimioprofilático com 

propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas tornando-a uma substância muito potente de 

amplo espectro, agindo mais contra bactérias Gram-positivas que bactérias Gram-

negativas. O estreptococo do grupo mutans é especialmente suscetível à Clorexidina, 

que atua ligando-se à parede celular bacteriana e afetando suas funções.27,44 Outra 

habilidade intrínseca da Clorexidina é sua substantividade, a capacidade de ficar 

retida e ser gradualmente liberada pela mucosa bucal.27 

As soluções de 0,12% a 0,2% de Clorexidina são comumente mais utilizadas 

por serem conhecidas como Padrão Internacional e sugere-se a duração dos 

bochechos de um minuto, duas vezes ao dia, com 15 ml.45 No lenço experimental, 

utilizou-se a Clorexidina 2% diluída em associação aos demais componentes da 

fórmula até atingir o padrão intrabucal de 0,2%, o que seria seguro, mas ainda assim, 
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o conteúdo do lenço de uso extrabucal ainda sofreria diluições ao passar do aparelho 

para a mucosa bucal. Quando em combinação com óleos essenciais, a dose efetiva 

de Clorexidina requerida para alcançar a redução do biofilme pode ser diminuída, 

prolongando sua eficácia clínica e minimizando seus efeitos colaterais.46,47 No 

entanto, mais estudos estão sendo conduzidos a fim de verificar a viabilidade 

comercial do produto.  

Outro ponto importante quando se compara o lenço como veículo em relação 

aos dentifrícios à base de Clorexidina é a ausência de monofluorfosfato de sódio e do 

laurel sulfato de sódio que reduzem a ação da Clorexidina, em razão da atração iônica 

por ânios e cátions.44,45 A composição e o grau de umidade dos lenços estão 

diretamente relacionados aos resultados de desinfecção.14 Na visão dos autores, 

outro benefício do lenço experimental em relação aos demais que pode ter contribuído 

para o resultado obtido, além da discutida substantividade da Clorexidina acima, foi a 

notável característica oleosa do mesmo, composto por inúmeros óleos essenciais, o 

que pode ter contribuído ficando retido na resina acrílica e, consequentemente, 

potencializado o efeito no meio.  

A Menta e o Eucalipto também demonstram capacidade de reduzir o 

biofilme46,48 e foram inseridos na formulação com o intuito de aliviar a sensação de 

gosto metálico na boca comumente associado a Clorexidina, além do gosto forte 

característico da Melaleuca. A Melaleuca alternifolia é um arbusto pertencente ao 

gênero Melaleuca, popularmente conhecida como “árvore de chá”, cujo principal 

produto é o óleo essencial (TTO - tea tree oil), de grande importância medicinal por 

possuir comprovada ação bactericida e antifúngica contra diversos patógenos 

humanos, além de anti-inflamatório.48,49 Com exceção ao lenço específico para 

limpeza de aparelhos removíveis (LapRem) que não expõe sua formulação, dois 

lenços apresentavam Melaleuca, o LBucMel e o LExpClor, mas como o LBucMel se 

comportou conforme os demais,  talvez a concentração presente nos lenços do grupo 

LBucMel não tenha sido suficiente para que ele fosse tão efetivo como agente 

antimicrobiano. O óleo de Bergamota, contido na formulação do grupo LExpClor, 

também está descrito na literatura com potencial antimicrobiano contra S.mutans,50 e 

pode ter contribuído na eficácia do resultado. 

O Xilitol possui como uma das propriedades mais relevantes a 

anticariogenicidade, que é determinada principalmente pela sua não-fermentabilidade 

por bactérias do gênero Streptococcus, cuja proliferação na flora bucal torna-se então 
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limitada. Com a redução da concentração de Streptococcus mutans, diminui-se a 

quantidade de polissacarídeos insolúveis e aumenta-se a de polissacarídeos solúveis, 

o que resulta em uma placa menos aderente e de fácil remoção pela escovação 

habitual dos dentes.51 Apesar da inclusão do Xilitol em muitos produtos pelo seu efeito 

refrescante e, sobretudo, pela sua ação anticariogênica, os lenços LObjXil e LBucXil 

equipararam-se aos demais que não possuíam tal substância. 

Para o S.mutans, os demais grupos se comportaram de forma semelhante, com 

exceção ao grupo da escovação que se comportou um pouco melhor, mais 

possivelmente por conta da maior abrasão dada pelas cerdas da escova em 

comparação a superfície mais macia do lenço, produzindo uma maior remoção 

mecânica. Para a C.albicans, os valores de densidade do meio foram menores quando 

comparados ao S.mutans, expressando maior ação de todos os métodos de limpeza 

testados contra o fungo, inclusive o grupo controle do lenço umedecido com água 

destilada, o que pode ser explicado pela maior facilidade em se remover o fungo tanto 

da forma mecânica convencional, quanto pela impregnação e efetividade das 

substâncias químicas. Apenas reforçando o que já é bastante estabelecido na 

literatura de que os agentes quimioterapêuticos são utilizados como adjuvantes no 

controle mecânico da placa.27 Vale ressaltar a função dos óleos essenciais também 

como antifúngicos.52,53 

Apenas o lenço LObjXil apresentou uma alteração da rugosidade um pouco 

maior que os demais lenços. Os autores acreditam que não se deve a presença do 

Xilitol, também presente em LBucXil, e sim, muito provavelmente, ao Bicarbonato de 

sódio contido em sua composição. No entanto, pode-se considerar inclusive a textura 

do lenço, a qual não foi abordada neste estudo, mas requer estudos futuros. Em 

contrapartida, o LApRem foi o que apresentou menor alteração na rugosidade de 

superfície, podendo ser considerada nula, mas o fato não pode ser discutido pela 

ausência de informações cedidas pelo fabricante quanto à composição. Portanto, 

pode-se afirmar que os lenços umedecidos apresentaram um comportamento 

satisfatório quando comparados à escovação, mantendo a integridade da superfície 

da resina acrílica, podendo, portanto, serem sugeridos como método de higienização. 

Destaca-se também como vantagem do método, a praticidade, em especial quando 

da utilização fora de casa. Por ser portátil, não seria necessário um kit de higiene ou 

disponibilidade de água no local, nem tampouco muito tempo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com as metodologias empregadas neste estudo in vitro, os lenços 

umedecidos podem ser incluídos como método de higienização prático e eficaz na 

limpeza do acrílico autopolimerizável, destacando-se em relação a C.albicans, no qual 

se mostraram tão efetivos quanto a escovação. A formulação criada para o lenço 

experimental à base de clorexidina e óleos essenciais se destacou positivamente, 

sendo o mais efetivo para ambos os microrganismos analisados (S.mutans e 

C.albicans), além de ter se mostrado adequado frente às possíveis alterações 

mecânicas de superfície do acrílico. O uso do lenço experimental é promissor, com 

base nos resultados das características avaliadas. Ademais, os lenços não alteraram 

a microdureza significativamente e, em termos de rugosidade, se comportaram de 

forma superior à escovação na manutenção da integridade do acrílico.  Cuidados 

devem ser tomados em relação a escovação que, por sua vez, comprometeu bastante 

a superfície do acrílico, tornando-a mais rugosa, aumentando-a a níveis quantitativos 

capazes de reter microrganismos. Mais estudos devem ser realizados nesse contexto, 

mas os autores recomendam a associação de métodos mecânicos e químicos, sendo 

o lenço capaz de cumprir de forma prática as duas funções sem danificar o acrílico in 

vitro.  
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