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RESUMO 

Placas de resina acrílica são amplamente utilizadas em Ortodontia, na 

confecção de aparelhos removíveis. O principal problema que se nota nessas 

placas é a microporosidade do acrílico, que pode favorecer o acúmulo de 

resíduos provenientes da boca, resultando em mau odor e em um aspecto 

esbranquiçado da placa. A aplicação de óxido de silício (SiO2) tem se mostrado 

eficiente quanto ao seu uso em diversos materiais, quando se deseja a 

formação de uma camada lisa e impermeável. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos da deposição de silício via plasma em placas de 

resina acrílica, a fim de diminuir a rugosidade dos espécimes e verificar, em 

uma segunda etapa, se a colonização bacteriana ou fúngica pode ser inibida na 

superfície dos espécimes experimentais, devido à maior lisura proporcionada. 

Foram utilizados 21 espécimes de resina acrílica, com altura de 5mm e 

diâmetro de 14mm, divididos em:  Grupo 1 (Controle) – sem tratamento, Grupo 

2 – com deposição de um filme SiO2, Grupo 3 – com deposição de um filme 

SiO2 e armazenamento em saliva  artificial por 30 dias. A deposição do filme de 

sílica foi realizada por meio de vapor de plasma, no laboratório de física dos 

materiais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos 

Campos- SP, com uma distância pré-estabelecida de 110 mm do alvo de 

silício, um fluxo de 20 sccm (standard cubic centimeter per minute) de Argônio, 

por 30 minutos.                                                           

                                                                                  

           3 espécimes aleatórios de cada um dos grupos. Foi realizado 

também o exame de microscopia eletrônica de varredura (MEV) em 2 

espécimes aleatórios de cada grupo. Todos os testes foram feitos no 

laboratório de Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia da USP, em 

São Paulo. Os resultados mostraram que os grupos experimentais, em relação 

ao grupo controle, não apresentaram diferença quanto à rugosidade de 

superficie, tanto na perfilometria quanto no MEV, sendo necessário, para uma 

futura avaliação da aderência bacteriana ou fúngica em placas de resina 

acrílica, que se realizem protocolos com parâmetros diferentes de deposição 

de silício via plasma, provavelmente formando camadas mais espessas que 

sejam visualizadas em MEV ou detectadas no teste de perfilometria. 
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DESCRITORES: ortodontia; materiais odontológicos; microbiologia 

1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 Introdução e Revisão da Literatura 

 

 Na Ortodontia, é comum a utilização de aparelhos removíveis. Muito 

indicados para crianças, os aparelhos ortopédicos Bimler, Ativador, Klammt, 

Bionator, Regulador de Frankel, Twin Block, entre outros, são utilizados para 

reposicionamento mandibular e harmonização do crescimento facial1,2. 

Objetivando reposicionamentos dentais mais simples, porém não menos 

importantes, placas de acrílico com diferentes acessórios em aço inoxidável 

são indicadas no caso de mordidas cruzadas, abertas, fechamento de 

diastemas etc. Porém, o uso mais frequente de aparelhos removíveis ocorre 

após o tratamento com aparelhos fixos. Em qualquer idade, após a obtenção 

dos resultados ortodônticos, as placas de contenção, conhecidas como placas 

de Hawley, são utilizadas em tempo integral, durante aproximandamente 2 

anos pós-finalização ortodôntica. 

O material de eleição utilizado para confecção destes aparelhos 

funcionais removíveis e das contenções ortodônticas é a resina acrílica. A base 

deste material é o polimetilmetacrilato (PMMA), que apresenta como 

características ausência de sabor, biocompatibilidade, propriedades térmicas 

adequadas, resistência etc. 

Nessas placas, a microporosidade inerente à resina acrílica pode 

favorecer, em médio e longo prazo, o acúmulo de resíduos provenientes da 

boca, resultando em mau odor e em um aspecto esbranquiçado do aparelho. 

Sem dúvida esse é um problema que afeta a vida dos pacientes, seja pela 

insatisfação no pós-tratamento ou pela possível falta de colaboração no uso 

dos aparelhos, que pode comprometer os resultados em um tratamento em 

andamento ou propiciar recidiva dos problemas iniciais. 

Uma possível solução para este problema seria a aplicação de óxido de 

silício (SiO2) na superfície das placas acrílicas, objetivando a formação de uma 

camada lisa e impermeável, ao ponto de ser uma película nanométrica vítrea 
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que exerceria importante papel de lisura e proteção. O método de deposição do 

SiO2 pode ser realizado por meio de plasma3,4, que é considerado o quarto 

estado da matéria, mas ainda accessível somente em laboratórios 

especializados e de alta tecnologia.  

Esses plasmas podem ser térmicos ou não térmicos, que são gases 

parcialmente ionizados. Dependendo da química do plasma ou da composição 

do gás, essas espécies de plasma, altamente reativas, interam-se com 

biomateriais e modificam as superfícies de plásticos, metais ou cerâmicas. 

Materiais dentários podem ser beneficiados em questões como diminuição da 

molhabilidade, do ângulo de contato, entre outras características. A utilização 

em coroas dentais cerâmicas, por exemplo, tem mostrado bons resultados5, 

porém pouco esclarecimento se encontra na literatura quando se pesquisa seu 

uso em resinas acrílicas utilizadas em aparelhos ortodônticos6.  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da deposição 

de um nanofilme de silício via plasma em placas de resina acrílica, a fim de 

diminuir a rugosidade dos espécimes e verificar, em uma segunda etapa, se a 

colonização bacteriana ou fúngica pode ser inibida na superfície dos espécimes 

experimentais, devido à maior lisura proporcionada. 

 

2 OBJETIVOS E METAS 

2.1  Objetivo  

Avaliar se a deposição de uma camada de óxido de silício em placas de 

resina acrílica forma um filme suficientemente espesso a ponto de diminuir a 

porosidade da resina acrílica ortodôntica e se pode diminuir a aderência e 

proliferação bacteriana. 

2.2  Metas 

Verificar se o procedimento de aplicação de óxido de silício em resina 

acrílica pode melhorar as propriedades físicas e biológicas em aparelhos 

ortodônticos removíveis, deixando-os, em médio e longo prazo, com menos 

acúmulo de resíduos e menos colonizados por bactérias.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Amostra 

Foram utilizados 21 espécimes de resina acrílica Orto Clas (Clássico, 

São Paulo, SP), sendo confeccionadas por um único operador, na proporção 

de 2 medidas de pó para 1 de líquido, de acordo com as instruções do 

fabricante. Para tanto, utilizou-se, para fabricação dos espécimes, um tubo 

de PVC cortado na altura de 5mm, com diâmetro de 14mm, fechado com 

resina acrílica Jet (Clássico, São Paulo, SP), e limitado em altura com cera 

rosa no 7 (Epoxiglass, Diadema, SP). Este dispositivo foi reproduzido em 

gesso tipo IV, utilizando um copo plástico de 20mm de largura, 4 cm de 

altura e 50 ml, para que os corpos de prova fossem padronizados. 

Previamente à inserção da resina acrílica, os moldes de gesso foram 

isolados com Cel-Lac (SS-White).  

Os espécimes foram confeccionados na altura de 5mm, para serem 

polidos e no final ficarem com 2mm, sendo posteriormente levados a uma 

polimerizadora de pressão automática (FDG - M1381), por 4 minutos em 

água quente, na temperatura de 40o  . O polimento nos espécimes foi 

realizado na Politriz (Buehler, Automet 2000), com os discos de resina nas 

seguintes granulações 40m , 25m e de 9m, sendo efetuado no 

laboratório de materiais dentários da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, com a qual a UNICID possui convênio. O 

polimento foi realizado de maneira idêntica à confecção dos aparelhos 

removíveis ortodônticos, com pedra pomes, branco de espanha e polimento 

      x   ’    . Um paquímetro digital foi utilizado para conferir as alturas 

dos espécimes.  

Todos os espécimes  foram submetidos à limpeza por meio de lavagem 

em ultrassom com água deionizada por um período de 10 minutos. Os grupos 

foram divididos em:  Grupo 1 (controle)  – sem tratamento, Grupo 2 - deposição 

de um filme SiO2, Grupo 3 - deposição de um filme SiO2 e armazenamento em 

saliva  artificial por 30 dias. 
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3.2                                      2  

                                            x                  

                                                                    

                      - magnetron sputtering. Os espécimes de resina acrílica 

receberam deposição de um filme de sílica por meio da deposição física em 

fase de vapor (PVD-plasma) no laboratório de materiais do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos- SP. O processo 

foi realizado em um reator com o uso de um sistema de pulverização catódica 

associado ao uso de ímãs e um gás reativo (magnetron sputtering reativo). Um 

alvo de silício que atuou como precursor para formação do vapor de SiO2 foi 

posicionado no polo catódico dentro do reator. Os espécimes foram marcados 

com uma caneta permanente do lado que não receberia o tratamento com 

plasma e foram fixados com uma fita dupla face sobre um porta-amostra fixado 

no polo anódino com uma distância pré-estabelecida de 110 mm do alvo de 

silício. Inicialmente, para a limpeza da superfície do alvo, um fluxo de 20 sccm 

(standard cubic centimeter per minute) de um gás inerte (argônio) será liberado 

no interior do reator, para então o fluxo de oxigênio ser liberado e, associado 

ao argônio, formar o plasma reativo. A pressão no interior da câmara do reator 

foi ajustada (Torr) de acordo com os testes iniciais, para que o processo de 

deposição ocorresse após a abertura do obturador do alvo de silício. O 

processo de deposição teve duração de aproximadamente 30 minutos.  

                                                                        

                                               x              -               

                                                                            

                              -                          -                     

                                            ) e o ânodo,                  

positivos que bombardeiam o alvo.  

                                    -carbono medin             

                                                                 

                                      . O alvo de SiO     x            

                               .  
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                                                              (E2 -

  -                                                 -       -            

                                                                    10-5      

                                                                        

                                                                               

(p10-3               x          (p<10-3                                

              -         -                                                

                                                                     

                                                                      x     

        x                                                           

                                                                  , 

modelo 247C.  

O pl                                                              

                                                                       

          -                                                                 

trabalho foi mantida em 6,5 mTorr e a p                                 

                                                          30 minutos.  

Na tabela 1      x                                                     

filmes de silício. 

                                                                                                  Valores 

                      Fluxo de Ar (sccm)                                                  5,0 

                               (mTorr)         6,5x10-3 

                      Tempo (min.)                                                                  30 

                         (CC) (watts)                                                     200 

        Distância Alvo -Substrato (mm)                                   100                                            

Espessuras obtidas para os filmes (nm)                        50 

Tabela 1.- Parâmetros de deposição de plasma com silício  

                                       espécimes                  

                                                            -                   
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                                                  -              

                       , EUA) para medida da espessura do filme formado. A 

perfilometria                                                         x     

                                                                        

                                                                      

                                                                     .  

Após deposição do filme nos espécimes de resina acrílica, estes foram 

submersos em saliva artificial, durante 30 dias, a cada 10 dias havia uma 

reposição da saliva artificial sobre os espécimes    

As medidas da espessura dos film                                   

                                                                            

                                    (MEV). 

4 RESULTADOS  

Os resultados mostraram que os grupos experimentais, em relação ao 

grupo controle, não apresentaram diferença quanto à rugosidade de superficie, 

tanto na perfilometria quanto no MEV, sendo necessário, para uma futura 

avaliação da aderência bacteriana ou fúngica em placas de resina acrílica, que 

se realizem protocolos com parâmetros diferentes de deposição de silício via 

plasma, provavelmente formando camadas mais espessas que sejam 

visualizadas em MEV ou detectadas no teste de perfilometria. 

Pelas figuras 1 a 6 pode-se observar exemplos de testes de perfilometria 

óptica 3D e fotomicrografias de superfície referentes a espécimes dos grupos 

experimentais (deposição de sílica com e sem envelhecimento em saliva) e do 

grupo controle. 
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Figura 1 – Perfilometria óptica 3D de espécime do grupo controle. 

 

 

Figura 2 – Fotomicrografia da superfície de espécime do grupo controle. 
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Figura 3 - Perfilometria óptica 3D de espécime do grupo que recebeu 

deposição de sílica. 

 

 

Figura 4 - Fotomicrografia da superfície de espécime do grupo que recebeu 

deposição de sílica. 
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Figura 5 - Perfilometria óptica 3D de espécime do grupo que recebeu 

deposição de sílica e foi armazenado em saliva. 

 

 

Figura 6 - Fotomicrografia da superfície de espécime do grupo que recebeu 

deposição de sílica e foi armazenado em saliva 
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5 DISCUSSÃO E JUSTIFICATIVA DE RENOVAÇÃO PARA 

CONTINUIDADE DA PESQUISA 

 A deposição de um filme de algum elemento químico por meio de 

reatores de plasma é um processo de alta tecnologia, relativamente novo e que 

apresenta resultados promissores em várias áreas. Na indústria, o 

aperfeiçoamento das propriedades dos materiais pode significar ganhos 

expressivos tanto para as empresas quanto para a sociedade. 

 Em Odontologia, a utilização de tal tecnologia ainda é incipiente, por isso 

ainda não existem protocolos bem definidos quanto aos parâmetros para 

formação do filme, que no presente trabalho, de acordo com a perfilometria 

realizada, incorporou à superfície dos espécimes, aproximadamente 50 

nanômetros de filme de SiO2.  

 Para se realizar uma deposição mais densa ou de espessura maior, 

entende-se que será necessário alterar os parâmetros de fluxo de ar, pressão, 

tempo de deposição e potência. Outros testes de perfilometria e microscopia  

eletrônica de varredura deverão ser feitos para avaliar o melhor protocolo de 

deposição de sílica em resina acrílica, a fim de obter a lisura e a 

impermeabilidade necessárias para que testes de colonização bacteriana e 

fúngica sejam realizados com perspectiva de redução de sua formação ou 

menor dificuldade em sua remoção. 

 

6 RISCOS E DIFICULDADES 

6.1 Riscos 

Não são previstos riscos para essa pesquisa.  

6.2 Dificuldades 

As dificuldades encontradas até o momento foram as relativas à 

utilização de laboratórios parceiros, sendo necessário agendamento e gerando, 

eventualmente, atrasos na deposição do nanofilme de sílica (ITA) e nos testes 

de microscopia eletrônica e na perfilometria (USP). No entanto, o aprendizado 
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proporcionado pelo estudo e o intercâmbio de conhecimento entre as 

instituições tem sido compensador. 

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Março de 2019: envio do projeto de pesquisa à comissão do  

Pibic e aguardo do resultado, para possível Renovação; 

 Agosto e Setembro de 2019: envio dos espécimes ao Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica em São Jose dos Campos-SP, para 

deposição de sílica via plasma, utilizando novos parâmetros; 

 Outubro e Novembro de 2019: aprofundamento da Revisão de 

Literatura e início dos testes de perfilometria, microscopia eletrônica de 

varredura e de riscamento, para verificação da superfície e da aderência 

do filme depositado; 

 Dezembro e Janeiro de 2019 e 2020: aplicação da colonização por 

bactérias no grupo controle e no grupo experimental com maior lisura de 

superfície; 

 Fevereiro e Março de 2020: avaliação das placas em microscopia, 

escrita do Material e Métodos, envio dos dados ao estatístico; 

 Abril e Maio de 2020: interpretação dos resultados, escrita dos 

Resultados e Discussão; 

 Junho de 2020: finalização do trabalho e envio de Relatório Final; 

 Julho de 2020: elaboração de apresentação oral e pôster para 

apresentação em Congresso ENIC/ENAD. 

 

8  ORÇAMENTO 

 Os gastos previstos são com viagem ao Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica em São Jose dos Campos-SP, com os novos testes a serem 

realizados no laboratório de Materiais Dentários da USP, em São Paulo-SP e 

com o estatístico, somando no total, um valor aproximado de R$ 1.500,00, a 

cargo exclusivo do pesquisador. 
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CARTA DE PARECER DO ORIENTADOR QUANTO À 

RENOVAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Eu, Prof. Dr. Fernando Cesar Torres, orientador deste Projeto de Pesquisa, 

venho por meio desta atestar meu parecer favorável em relação à aluna e 

candidata à Renovação do Programa de Iniciação Científica (PIBIC), Beatriz S. 

Iwamoto, a qual aqui me proponho a orientar. A referida aluna está atualmente 

cursando as disciplinas regulares pertinentes ao 5
o
 semestre do curso de 

Odontologia, no período diurno, tendo sido plenamente aprovada nas disciplinas 

dos períodos anteriores. A referida aluna dispõe de adequado tempo para se 

dedicar à continuidade deste projeto, que apresenta metodologia complexa, em 

parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), no qual a aluna utilizou 

equipamentos de última geração para deposição de plasma de sílica em placas de 

resina acrílica ortodôntica. Uma vez que os resultados parciais mostraram 

diferença não significativa entre o grupo controle e o grupo experimental, entende-

se que existe a necessidade de se realizar novas aplicações de sílica via plasma, 

em diferentes concentrações, para a formação de camadas mais espessas de 

óxido de silício diferenciem a rugosidade do grupo tratado em relação ao grupo 

controle. Somente assim seria plausível comparar a eficácia da metodologia 

empregada no que diz respeito à colonização bacteriana. 

Sendo assim, venho solicitar a Renovação da Iniciação Científica 

Atenciosamente, 

                                                       

Prof. Dr. Fernando César Torres 

 

 

 

 

 

 


