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Introdução: As propriedades físicas da superfície protética são fatores determinantes para promover uma melhor 
retenção das próteses removíveis, além de influenciar na aderência de microrganismos hospedeiros bucais com 
potencial patogênico. A manufatura digital aditiva (impressão 3D) para resinas de bases protéticas apresenta-se 
como uma técnica promissora na confecção de próteses removíveis, porém as propriedades físicas do material 
precisam ser mais exploradas para sua correta aplicação clínica. Objetivo:  Avaliar a energia livre de superfície 
e rugosidade superficial de resinas obtidas através de impressão 3D. Material e Método:  As resinas das marcas 
NextDent Denture 3D+ (NE, n=6) e Lucitone 550 (LU, controle, n=6) foram avaliadas para cada variável testada. 
Um goniômetro e dois agentes molhantes (água destilada e diiodometano) foram utilizados para avaliar a energia 
livre de superfície (erg cm-2). A rugosidade superficial foi analisada através de um rugosímetro digital (Ra μm) com 
precisão de 0,01μm. Os dados foram tabulados, submetidos ao teste T de acordo com a aderência a normalidade 
e homocedasticidade, α=0,05. Resultados:  Os dados obtidos da rugosidade superficial das resinas NE e LU não 
apresentaram diferenças significantes (p=0,066). A energia livre de superfície da resina NE apresentou maiores 
valores médios em relação a resina LU (p<0,001). Conclusão: A resina NextDent Denture 3D+ confeccionada por 
impressão 3D apresentou rugosidade superficial semelhante a resina acrílica Lucitone 550. No entanto, a energia 
livre de superfície da resina impressa foi maior que a resina acrílica tradicionalmente utilizada.
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