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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A busca por um material restaurador direto que permitisse a reprodução de 

características dos dentes naturais culminou no desenvolvimento dos compósitos 

resinosos. Muitos anos de pesquisas foram necessários para que algumas 

desvantagens desse material, como alto coeficiente de expansão térmica, desgaste 

excessivo, elevada contração de polimerização, fossem minimizadas. Parte dessas 

características, que são inerentes a um material orgânico, continuam sendo foco de 

pesquisa até os dias atuais (1).  

Na clínica odontológica é comum a presença de restaurações de resina 

composta manchadas. Para ser considerado clinicamente aceitável é necessário 

que o material restaurador mantenha a estabilidade da cor intrínseca e apresente 

resistência ao manchamento superficial. A alteração de cor dos compósitos pode ser 

intrínseca ou extrínseca. A alteração intrínseca é o manchamento do material 

propriamente dito e pode ser causada pela oxidação da matriz polimérica. O 

manchamento extrínseco é alteração de cor da superfície do material e está 

relacionado com os hábitos de consumo e alimentares do paciente. 

A exigência crescente pela estética tem feito com que pacientes e até mesmo 

profissionais não tolerem a alteração de cor das restaurações estéticas. A troca 

constante de restaurações tem preocupado alguns clínicos e pesquisadores, pois 

representa, atualmente, a principal razão de realização de restaurações diretas (2-

6). Uma das principais causas de troca de restaurações de resina composta em 

dentes anteriores é o manchamento adquirido pelo material (3-6).  Assim, a 

capacidade de um material sofrer alteração de cor através da pigmentação pode ser 

considerada um critério significante na seleção do material a ser usado em região 

estética (7).  

Dessa maneira, o entendimento do processo de manchamento dos 

compósitos e das propriedades envolvidas, pode ser relevante para o 

desenvolvimento de materiais que não sejam tão susceptíveis à pigmentação. 

Quanto maior a durabilidade de uma restauração, menor a necessidade de 

substituição da mesma, preservando-se estrutura dental sadia. 

A literatura sobre alteração de cor das resinas compostas é bastante vasta. 

No entanto, a maior parte dos estudos se preocupa em comparar materiais e 
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corantes. Até o momento não há um consenso sobre quais propriedades dos 

compósitos são responsáveis por facilitar e, até, desencadear o processo de 

manchamento. 

Novos compósitos resinosos vem sendo desenvolvidos na tentativa de 

aperfeiçoamento das propriedades do material. Nesse estudo, foram testadas tanto 

as resinas compostas de uso universal quanto as resinas desenvolvidas mais 

recentemente, com tecnologia mais moderna, como o compósito baseado em 

dímero ácido e o compósito baseado em silorano. 

A literatura sobre alteração de cor das resinas compostas é bastante vasta. 

No entanto, a maior parte dos estudos se preocupa em comparar materiais e 

corantes. Até o momento não há um consenso sobre quais propriedades dos 

compósitos são responsáveis por facilitar e, até, desencadear o processo de 

manchamento. Assim, esse estudo se propôs a observar a relação do manchamento 

extrínseco de compósitos resinosos com algumas propriedades desse material. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 COMPÓSITOS 

 

 

As resinas compostas são o material restaurador direto mais utilizado hoje na 

Odontologia. É um material que apresenta características físicas e químicas 

adequadas para o meio bucal, apesar de algumas limitações, e proporciona o 

restabelecimento de forma, função e estética dos elementos dentários. 

Os compósitos foram inicialmente desenvolvidos por Bowen (8), em 1962, e 

são constituídos basicamente por uma matriz orgânica (monômeros, iniciadores, 

modificadores de cor, entre outros), uma matriz inorgânica (carga) e um agente de 

união (silano) que propicia a ligação das partículas de carga com a matriz (1, 9). 

Um compósito é definido como sendo o produto resultante da mistura de dois 

ou mais componentes quimicamente diferentes, apresentando propriedades 

intermediárias àquelas que são características dos componentes que o originaram. 

A dentina é um excelente exemplo de compósito, sendo constituído de uma matriz 

orgânica (colágeno, proteínas e água) e uma carga inorgânica (hidroxiapatita) (1, 9). 

As propriedades físico-químicas dos compósitos resinosos são dependentes, 

principalmente, dos monômeros e do tipo de partículas inorgânicas presentes em 

sua composição. O BisGMA (bisfenol A glicidil metacrilato) foi desenvolvido por 

Bowen (10) e é o monômero base da maioria dos compósitos restauradores até os 

dias atuais. Devido ao seu alto peso molecular e elevada viscosidade, o BisGMA 

costuma ser associado a outros monômeros de baixo peso molecular, como o 

TEGMA (trietilenoglicol metacrilato), para que seja possível alcançar uma 

viscosidade ideal para maior incorporação de partículas de carga e para obter um 

maior grau de conversão do polímero. O UDMA (uretano dimetacrilato) e o BisEMA 

(bisfenol A dimetacrilato etoxilado) são outros monômeros comumente usados na 

composição dos compósitos restauradores disponível no mercado. Ambos 

apresentam alto peso molecular e baixa viscosidade (11, 12). 

As partículas de carga inorgânica são essenciais no desempenho mecânico 

dos compósitos, diminuindo a contração de polimerização e melhorando sua 

resistência ao desgaste. Sua composição é, geralmente, à base de quartzo, ou vidro 
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ou outra forma de sílica. A classificação mais encontrada dos compósitos resinosos 

é feita de acordo com o tamanho de carga presente (13, 14).  

Para que as partículas de carga consigam cumprir sua função de reforçar a 

resina é preciso que haja uma união eficiente entre essas estruturas. Para isso, são 

empregadas moléculas bifuncionais e anfóteras, e os organossilanos são os agentes 

de união mais comumente encontrados. A união química entre as partículas de 

carga e matriz orgânica garante uma distribuição mais uniforme das tensões. Falhas 

nessa união fazem com que as tensões se concentrem na interface carga/matriz, 

propiciando a formação de fendas e podendo levar ao destacamento das partículas 

de carga. A silanização pode atenuar o processo de degradação através da proteção 

da partícula de carga e melhorar a resistência do compósito à degradação hidrolítica 

(1, 15).  

Ferracane et al. (16) relatam que as propriedades mecânicas dos compósitos 

são significativamente influenciadas por três variáveis: grau de conversão, volume 

de carga inorgânica e porcentagem de carga tratada com silano 

Ao longo dos anos, os compósitos foram evoluindo no que diz respeito à sua 

composição, buscando aperfeiçoar o comportamento clínico das restaurações 

resinosas. No entanto, até há pouco tempo, os compósitos disponíveis 

comercialmente eram baseados em metacrilatos, estando próximos ao compósito 

desenvolvido por Bowen na década de 60. Recentemente novos compósitos têm 

sido desenvolvidos com o objetivo de diminuir a contração de polimerização e o 

estresse relacionado à polimerização, melhorando a resistência à abrasão e 

propriedades ópticas (17). Os siloranos foram desenvolvidos como uma alternativa 

aos metacrilatos na composição dos compósitos resinosos por causa de sua 

característica hidrofóbica e baixa contração de polimerização (18). 

Eick et al. (18) testaram a estabilidade de siloranos através da análise das 

mudanças na estrutura química do grupo oxirano quando em ambiente aquoso. Os 

resultados mostraram que os siloranos foram estáveis em todos os fluidos biológicos 

testados. Os autores acreditam que a falta de solubilidade dos siloranos seja 

responsável por este comportamento. 

Além dos siloranos, recentemente foi desenvolvido um compósito baseado 

em um dímero ácido, comercialmente conhecido como N’Durance (Septodont). 

Segundo Bracho-Troconis et al. (19), este compósito apresenta elevado grau de 

conversão, baixa contração de polimerização e baixa sorção de água. 
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2.2 COR E MENSURAÇÃO DE COR 

 
 

O fenômeno da cor é uma resposta psicofísica à interação física da energia da 

luz com um objeto e a experiência subjetiva de um observador individual (20). A 

percepção da cor de um objeto depende da combinação de três elementos: fonte de 

luz, objeto e observador. A luz pode interagir com os objetos de diversas maneiras. 

Ela pode ser refletida da superfície do objeto, ser absorvida por ele ou ainda ser 

transmitida através do objeto (21, 22). 

Uma das grandes dificuldades no estudo da cor é a tentativa de comunicar aos 

outros a sua visualização da cor. Para esta finalidade diversas escalas de cores 

foram desenvolvidas (20). O sistema de cor de Munsell é o sistema de escolha para 

avaliação de cores em Odontologia. Nele a cor pode ser ligada a uma esfera ou 

cilindro. Um eixo acromático se estende pelo centro do cilindro, branco puro no topo, 

preto puro na base. Uma série de cinzas, progredindo de preto a branco, conectando 

as extremidades. As cores se arranjam ao redor do eixo e dentro de cada matiz as 

cores são arranjadas em escalas de acordo com seu valor (luminosidade) e seu 

croma (saturação). As cores claras estão localizadas na parte superior do cilindro e 

as cores escuras em direção à base do cilindro (22). 

A cor pode ser descrita, de acordo com o espaço de cor de Munsell, em termos 

de matiz, valor e croma. Matiz é o atributo de uma cor que permite distinguir entre as 

diferentes famílias da cor, como, por exemplo, vermelhos, azuis e verdes. Valor 

indica a luminosidade de uma cor que varia do preto puro até o branco puro. Croma 

é o grau de saturação da cor e descreve sua intensidade (20). 

Diversos métodos podem ser utilizados na avaliação da cor dos materiais 

odontológicos.  A avaliação da cor pelo sistema visual é passível de falhas e o 

sistema instrumental elimina o fator subjetividade na aferição da cor do material. 

Para isso podem ser utilizados espectrofotômetros, colorímetros e técnicas de 

análise de imagens. Os espectrofotômetros medem um comprimento de onda por 

vez através da reflectância ou transmitância de um objeto e tem sido usado para 

medir o espectro visível de dentes e materiais (20).  

A Comission Internacionale de l’Eclairage (CIE), uma organização dedicada à 

padronização em áreas como cor e aparência, definiu em 1931 uma fonte de luz 

padrão, desenvolveu um observador padrão e viabilizou o cálculo dos valores 
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triestímulos, que representam como o sistema visual humano responde a uma 

determinada cor. Em 1976, a CIE definiu um sistema matemático para descrever as 

três dimensões da cor dentro de um espaço de cor, denominado CIELab, que se 

baseia na teoria de percepção de cor a partir de três diferentes receptores de cor 

nos olhos (vermelho, verde e azul), sendo atualmente considerado como um padrão 

internacional para mensurações de cor (20, 21). 

O modelo CIELab representa um espaço de cor uniforme, com distâncias iguais 

correspondendo a igual percepção das diferenças de cor. Neste espaço 

tridimensional de cor existem três eixos ou coordenadas, o L*, o a* e o b*. O valor de 

L* é a medida de luminosidade ou claridade de um objeto e é quantificado numa 

escala tal que o preto perfeito tem um valor de L* igual a zero, enquanto que o 

branco total tem um valor de L* igual a 100. Existem ainda dois componentes 

cromáticos que representam a variação de matiz e croma. O eixo a é medido do 

avermelhado (a* positivo) ao esverdeado (a* negativo), variando respectivamente de 

+120 a -120. O eixo b* é medido do amarelado (b* positivo) ao azulado (b* 

negativo), variando respectivamente de +120 a -120. As coordenadas a* e b* 

aproximam-se de zero para as cores neutras (branco, cinza) e aumentam em 

magnitude para as cores mais saturadas e intensas. Este sistema permite a 

definição numérica da cor e a diferenciação existente entre duas cores (23). 

A vantagem do sistema CIELab é que as diferenças de cor podem ser expressas 

em unidades que podem ser relacionadas à percepção visual e significância clínica 

(21, 23-25). A fórmula de diferença de cor propõe-se a fornecer uma representação 

quantitativa (ΔE) da diferença de cor percebida entre um par de amostras coloridas 

sob condições experimentais (26).  

No entanto, o sistema CIELab possui uma uniformidade pobre do espaço da cor, 

pelo menos quando pequenas diferenças de cor estão em questão. Com o objetivo 

de aperfeiçoar a correção entre as diferenças de cor percebida e computada nas 

aplicações industriais, uma nova fórmula proposta pela CIE foi introduzida. Nela 

houve a incorporação de correções específicas para a não-uniformidade do espaço 

CIELab (as chamadas funções de pesagem SL, SC E SH) e parâmetros que 

contabilizam a influência do iluminante e das condições de visualização na avaliação 

da diferença de cor (os chamados fatores paramétricos KL, KC E KH) (26). A fórmula 

da diferença de cor CIEDE2000 (ΔE00) foi adotada como a nova equação de 

diferença de cor da CIE (27). Nela estão inclusas, não somente luminosidade, matiz 
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e croma, mas também um termo interativo entre as diferenças de croma e matiz 

para aperfeiçoamento do desempenho para cores azuis e um fator para CIELab a* 

para aperfeiçoamento do desempenho das cores cinza(28). Assim, esta nova 

equação foi oficialmente adotada como a nova fórmula de diferença de cor da CIE, a 

CIEDE2000 (27). 

Por enquanto, poucas tentativas foram feitas para a aplicação desta nova 

fórmula em odontologia. Lee (28) desenvolveu uma pesquisa que mediu a 

correlação dos valores de diferença de cor calculados com as fórmulas CIELab e 

CIEDE2000 após a polimerização e termociclagem de resinas compostas. O autor 

testou 10 cores da resina composta Synergy (Coltene) e 13 cores da resina 

composta Vitalescence (Ultradent). A cor inicial foi medida e em seguida os 

espécimes foram submetidos à termociclagem com temperaturas entre 5 e 55ºC em 

água destilada por 3000 ciclos com tempo de imersão de 15 segundos. A cor dos 

materiais foi novamente medida de acordo com a escala de cor CIELab com 

iluminante D65 sobre um fundo branco. A diferença de cor foi calculada com as duas 

fórmulas. Os resultados mostram que a fórmula CIEDE2000 proporcionou dados 

experimentais mais precisos baseados nas pequenas diferenças de cor do que a 

fórmula CIELab. O autor acredita que a nova fórmula se encaixa melhor nas 

respostas dos observadores humanos. 

Lee e Powers (29) realizaram estudo que mediu a correlação entre as 

diferenças de várias cores de resina composta calculadas através das fórmulas de 

∆E*ab, ∆E00 e ∆E99 e determinar a dependência de diferenças de cor calculadas 

pelas fórmulas ∆E00 e ∆E99 em função da diferença nos fatores paramétricos. Duas 

resinas compostas e vinte e seis cores ao todo foram avaliadas: Synergy 

(Coltène/Whaledent) e Vitalescence (Ultradent). Cinco espécimes de cada cor foram 

confeccionados. A mensuração da cor dos espécimes foi realizada de acordo com o 

sistema CIELab, com iluminante D65 e fundo branco. A diferença de cor entre cada 

par de cores foi calculada com as três fórmulas. Baseado nos resultados é possível 

afirmar que houve diferença significativa entre todas as fórmulas avaliadas, 

independentemente da variação nos parâmetros de cor. A diferença média entre  

∆E*ab e ∆E00 foi maior do que 1 quando a variação de valores nos ∆C*ab, ∆H* ab e ∆b* 

foi alta. Comparado com os valores de diferença de cor do sistema CIELab, a função 

de pesagem incluída na fórmula CIEDE2000 teve uma influência significativa nos 

valores de diferença de cor. Os autores concluem que, embora a determinação de 
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um limite perceptível ou aceitável para a fórmula CIEDE2000 com materiais 

dentários seja necessária, esta fórmula deveria ser considerada para o cálculo da 

diferença de cor quando a diferença no matiz ou saturação é a principal causa da 

diferença de cor. 

Pérez et al. (26) realizaram um estudo com os objetivos de avaliar a possível 

significância das correções introduzidas na fórmula CIEDE2000, assim como 

proporcionar conhecimento para aplicação da fórmula para materiais estéticos 

restauradores. Os autores utilizaram a resina Artemis (Ivoclar Vivadent) e a Eshtet-X 

(Dentsply) utilizando as 17 e 16 cores, respectivamente, disponíveis. Seis espécimes 

de cada cor foram confeccionados. A diferença de cor foi calculada com as duas 

fórmulas (ΔEab e ΔE00). Este estudo estabeleceu que houve correlações 

significativas entre ΔEab e ΔE00 . No entanto, dependendo dos parâmetros 

estudados, é impossível encontrar uma única relação entre as duas fórmulas. Os 

autores relatam que, baseando-se nos resultados do presente estudo e por 

recomendação da CIE, a fórmula CIEDE2000 deveria ser usada para avaliar as 

diferenças de cor das resinas compostas. 

O estudo mais recente sobre percepção de cor relacionada às fórmulas 

propostas pela CIE, foi desenvolvido por Ghinea et al. (30). Os autores 

determinaram os limiares de perceptibilidade e aceitabilidade para cerâmicas dentais 

usando as fórmulas de diferença de cor CIEDE2000 e CIELAB. Os valores de 

aceitabilidade/perceptibilidade obtidos com a fórmula CIEDE2000 correspondem à 

aproximadamente 70% dos valores obtidos com a fórmula CIELAB. Houve diferença 

estatisticamente significativa entre os limiares de perceptibilidade e aceitabilidade 

para as cerâmicas dentais. Ficou estabelecido que o valor limite de aceitabilidade é 

de ΔE00 2,25. Para a perceptibilidade encontrou-se ΔE00 1,30. 

Os parâmetros utilizados na leitura da cor das resinas compostas afetam os 

resultados obtidos. Powers e Lepeak (31) realizaram uma pesquisa com o objetivo 

de determinar os efeitos da reflexão especular, cor de fundo e espessura do 

espécime na cor de quatro resinas acrílicas. Blocos das resinas foram 

confeccionados e as curvas de reflectância e os comprimentos de onda das 

amostras foram obtidos em um espectrofotômetro. Quatro espessuras de espécimes 

foram testadas: 1.3, 2.5, 5.61 e 8.53 mm. Foram usados fundos branco e preto para 

as leituras de cor. Os resultados mostram que a mensuração da cor dos espécimes 

foi afetada tanto pela cor de fundo quanto pela espessura. Os autores concluíram 
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que valores maiores de reflexão luminosa foram obtidos com fundo branco. Além 

disso, o efeito da cor de fundo foi menos dramático para as resinas mais opacas e 

em espécimes mais espessos. 

 
 
2.3 ALTERAÇÃO DE COR DOS COMPÓSITOS 

 

 

A alteração de cor das resinas compostas é um fenômeno multifatorial e pode 

ser causado por fatores extrínsecos e intrínsecos. Os fatores intrínsecos envolvem a 

alteração de cor do material propriamente dito, como alteração da matriz resinosa 

causada pela oxidação da amina aceleradora, ou pela oxidação da matriz polimérica 

ou, ainda, pela oxidação de grupos metacrilatos que não reagiram. A cor do 

compósito pode se alterar intrinsecamente após a exposição a diferentes fontes de 

energia e imersão em água por longo período. Essas alterações dependem do 

sistema de fotoiniciadores nos compósitos. São causadas por alterações químicas 

na matriz da resina composta (24, 32, 33).  

A alteração de cor intrínseca é permanente e está relacionado à qualidade do 

polímero, tipo e quantidade de carga inorgânica, assim como o tipo de acelerador 

adicionado ao sistema fotoiniciador (34). O manchamento interno é dependente da 

formulação do fabricante e de uma fotoativação correta (25). 

Os fatores extrínsecos incluem manchamento por adsorção e/ou absorção de 

corantes como resultado de contaminação de fontes externas (24). O manchamento 

extrínseco depende do tipo de dieta do indivíduo, higiene e das propriedades 

químicas da resina composta. A composição e volume da matriz orgânica, tipo e 

volume das partículas inorgânicas, tipo de silanização matriz-carga e polimento são 

fatores relevantes na susceptibilidade do compósito ao manchamento (35, 36).  

A matriz polimérica é susceptível à degradação pelos componentes químicos 

(37) e a extensão do dano causado pode depender da taxa de difusão, que depende 

do peso molecular da substância corante (38).  

Chan et al. (39) compararam as propriedades corantes de quatro alimentos 

conhecidamente corantes. Foram avaliadas duas resinas compostas disponíveis 

comercialmente na época (Adaptic e Concise). Os espécimes foram imersos em 

café, chá, refrigerante do tipo cola, shoyu ou água destilada. Os espécimes foram 
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mantidos nas soluções pelo período de 6 semanas. Após o período de imersão, 

metade dos espécimes foram escovados com dentifrício por 2 minutos, enxaguados 

e secos e a outra metade não foi submetido a nenhum procedimento. Não houve 

diferença significativa no manchamento entre as duas resinas e o café foi a solução 

que causou a maior alteração de cor. O manchamento aumentou conforme 

aumentou o tempo de imersão. Uma constatação importante é que o manchamento 

observado na primeira semana diferiu-se significativamente das semanas 

subsequentes, onde o manchamento atingiu um platô por diversas semanas. Os 

autores relatam que esse resultado indica que, embora os espécimes tenham sofrido 

alteração de cor com o tempo, o maior manchamento ocorreu durante a primeira 

semana, se estendendo pela segunda semana. A escovação realizada após o 

período de manchamento reduziu o grau de manchamento, no entanto não houve 

diferença significativa com os espécimes não submetidos à escovação. Concluíram 

que a escovação não é capaz de remover o manchamento, apesar de este ser 

superficial.  

Resinas compostas são susceptíveis à degradação causada pela produção 

de ácidos orgânicos produzidos pela placa bacteriana, o que pode facilitar o 

manchamento dos compósitos. Asmussen e Hansen (40) investigaram a relação 

entre o manchamento e a degradação superficial de uma resina híbrida. Testaram 

três corantes: solução de eritrosina em água, solução de eritrosina em álcool e 

solução de eritrosina em ácido propiônico. Os resultados demonstram que o álcool e 

o ácido propiônico aumentam a susceptibilidade ao manchamento superficial. 

Acredita-se que a plastificação confere ao polímero uma estrutura mais aberta que 

facilita a sorção do corante. Os autores concluíram que uma higiene bucal pobre 

aumenta a susceptibilidade ao manchamento pelas resinas compostas e este 

aumento pode ser explicado pelo efeito da plastificação de ácidos orgânicos 

produzidos pela placa bacteriana. 

Satou et al. (41) realizaram um estudo com o objetivo de estudar o 

mecanismo de manchamento superficial, os autores produziram cinco resinas sem 

carga, hidrofílicas e hidrofóbicas. A medição da alteração de cor das resinas 

causada por dois tipos de corantes orgânicos permitiu a comparação dos diferentes 

tipos de resina. Foram preparados dois tipos de solução, hidrofílica e hidrofóbica. Os 

espécimes foram divididos em dois grupos: o primeiro foi submetido ao 

manchamento imediatamente e no segundo grupo os espécimes foram imersos em 



 
 
                           

22 

água destilada por 40 dias antes de serem colocados nas soluções corantes. Para 

avaliar o índice de hidrofobia das resinas, o ângulo de contato foi medido. Os 

resultados mostram que a resina com grupo hidroxila na composição apresentou o 

menor ângulo de contato, enquanto a resina sem o grupo hidroxila obteve o maior 

ângulo de contato. Não foi observada correlação positiva entre o ângulo de contato 

das resinas testadas e o ΔE das resinas manchadas pela solução hidrofílica. Por 

outro lado, com a solução hidrofóbica foi observada uma relação positiva entre o 

ângulo de contato e o ΔE. Os autores acreditam que o manchamento da resina pela 

solução hidrofílica ocorre através da impregnação do corante concomitantemente 

com a sorção da água, e a ponte de hidrogênio parece também contribuir para o 

processo de manchamento. Além disso, foi constatado que o grupo que foi imerso 

em água destilada previamente ao processo de manchamento, apresentou menor 

alteração de cor, mostrando que o manchamento pode estar relacionado à absorção 

de água pelo material. 

Um e Ruyter (24) realizaram um estudo que avaliou a estabilidade de cor de 

diversas resinas com carga e sem carga expostas a substâncias corantes. Após a 

confecção, os espécimes foram polidos em ambas as faces e a espessura de 1,30 

±0,02 mm obtida. Os espécimes foram imersos em café ou chá e mantidos a 50 

±1ºC por 0.5, 1, 2, 3, 6, 9, 12,18, 24, 36, 48 e 1000 horas. Os espécimes foram 

submetidos a um processo de limpeza (escovação e enxágue) após o 

manchamento. O grupo de 1000 horas de imersão foi submetido a polimento com 

lixa de carbureto de silício por 60 segundos nas duas faces dos espécimes. A 

espessura dos espécimes foi aferida antes e após o polimento. A medição da cor foi 

realizada após a limpeza e após o polimento dos espécimes. A avaliação da cor foi 

realizada através do sistema CIELAB. Apesar do desgaste superficial realizado após 

o processo de manchamento, os espécimes continuaram apresentando alteração de 

cor. Os resultados mostram que o manchamento causado pelo chá foi facilmente 

removido pelo processo de limpeza dos espécimes. Já o manchamento pelo café 

ocorreu pela absorção das substâncias corantes, que não foi removido pela 

escovação. Os autores concluíram que a susceptibilidade ao manchamento é 

dependente da composição das resinas compostas. 

Seguindo metodologia similar, Ferracane et al. (42) o objetivo deste estudo foi 

utilizar a técnica de manchamento com prata para avaliar a hipótese de que os 
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procedimentos tradicionais de acabamento produzem uma região subsuperficial 

degradada em compósitos dentais. Dois instrumentos de acabamento e cinco 

compósitos (Silux Plus, 3M; Herculite, Kerr; P-50, 3M e mais duas formulações 

experimentais) foram avaliados. Barras retangulares foram confeccionadas e 

polidas. Os espécimes foram submetidos ao manchamento com solução de nitrato 

de prata. As barras foram seccionadas transversalmente e observadas em 

microscópio para determinar a profundidade de manchamento, tanto das superfícies 

submetidas ao acabamento quanto daquelas em que a superfície obtida com a 

matriz de poliéster foi mantida. A profundidade de manchamento variou de 5 a 50 

µm, dependendo do compósito. O tipo de acabamento não interferiu na profundidade 

de manchamento do material. Além disso, tanto as superfícies polidas quanto as não 

polidas apresentaram penetração significante de corante.  

Dietschi et al. (43) realizaram estudo in vitro que avaliou a estabilidade de cor 

de resinas compostas submetidas a testes de manchamento usando diferentes 

corantes sob diversas condições físico-químicas. Os espécimes foram submetidos 

ao manchamento com quatro substâncias diferentes. Além disso, outros grupos 

foram submetidos previamente a 1 semana de imersão em solução salina, 

termociclagem, pós-polimerização ou polimento. Com o objetivo de determinar o 

grau de penetração do corante dentro do material, uma observação microscópica de 

secções de compósito manchado foi realizada. Assim, três espécimes de cada 

marca de compósito foram imersas em eritrosina por 3 semanas e fraturadas sob 

compressão diametral. Os fragmentos resultantes foram embebidos em resina 

epóxica e seccionados perpendicularmente à superfície. Secções de 100 µm foram 

obtidas e observadas em microscópio eletrônico de transmissão. A natureza do 

manchamento foi determinada como: adsorção de corante, absorção sub-superficial 

de corante ou manchamento interno. Os resultados mostram que não houve 

diferença estatística entre os espécimes polidos e os não-polidos. A armazenagem 

dos espécimes em solução salina por uma semana diminuiu o manchamento para 

todas as marcas comerciais avaliadas. A pós-polimerização causou uma tendência 

de diminuição no manchamento dos espécimes. No entanto, a termociclagem dos 

compósitos imersos em eritrosina apresentou uma tendência de maior 

manchamento. A observação microscópica dos espécimes fraturados mostra que o 

manchamento aconteceu principalmente devido à adsorção de corante e absorção 

sub-superficial de corante. A penetração sub-superficial de corante foi mais 
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pronunciada na superfície oposta àquela fotoativada. Compósitos com maior 

porcentagem de carga foram menos manchados. Nenhum compósito apresentou 

manchamento interno. 

Vieira et al. (44) desenvolveram um estudo in vitro que avaliou a estabilidade 

de cor de cinco resinas compostas submetidas ao manchamento com café. Os 

autores testaram três resinas acomodáveis (P-60; Solitaire e Surefil) e duas resinas 

de uso universal (Charisma e Z250). Todos os espécimes foram imersos em café a 

60ºC ou em água destilada por 336 horas. Antes e após o período de armazenagem, 

a cor dos espécimes foi medida de acordo com o sistema CIELAB. Os compósitos 

acomodáveis apresentaram maior alteração de cor do que os compósitos de uso 

universal. 

Em 2001, Stober et al. (45) desenvolveram um estudo que investigou a 

estabilidade de cor de resinas compostas com elevada carga inorgânica após 

exposição a agentes corantes e irradiação ultravioleta. Oito resinas compostas foram 

avaliadas. Após a polimerização dos espécimes, os mesmos foram polidos e 

armazenados em água deionizada a 37ºC por 24 horas. Três espécimes de cada 

resina foram submetidos a diferentes tratamentos: A) envelhecimento artificial com 

luz ultravioleta; B) armazenagem em enxaguatório bucal; C) armazenagem em chá; 

D) armazenagem em café; E) armazenagem em vinho tinto; F) armazenagem em 

solução de curcuma a 0,1% a 37ºC; G) armazenagem em água deionizada (37ºC) 

sem exposição à luz. O teste de estabilidade de cor foi conduzido após 4 e 8 

semanas. Os resultados mostram que o envelhecimento em luz ultravioleta alterou 

significativamente a cor dos espécimes. A alteração de cor mais severa ocorreu com 

os espécimes armazenados em vinho tinto e em solução de curcuma. Os autores 

concluem que facetas de resina composta não apresentam a mesma estabilidade de 

cor que as facetas cerâmicas. 

Reis et al. (46) desenvolveram um estudo com o objetivo de investigar a 

influência de vários sistemas de acabamento na rugosidade superficial e 

manchamento de três resinas acomodáveis (Solitaire, ALERT, Surfefill) e uma resina 

microhíbrida convencional (Z250). Os espécimes foram mantidos em água destilada 

a 37ºC por 24 horas e divididos aleatoriamente pelos seis grupos testados. Após o 

acabamento e polimento, foi realizado o exame perfilométrico e em seguida os 

espécimes foram imersos em solução de azul de metileno a 2% por 24 horas e a 

concentração de corante nos espécimes foi calculada. Os resultados mostram que o 
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manchamento de um compósito não é dependente de fatores extrínsecos somente, 

como a rugosidade de superfície. A estabilidade de cor está diretamente relacionada 

à fase orgânica da resina e à composição inorgânica. A menor susceptibilidade está 

geralmente relacionada a uma menor taxa de absorção de água ou baixo conteúdo 

orgânico e a um polimento adequado. 

Türkun e Türkun (47) compararam as alterações de cor de três resinas para 

faceta quando expostas a soluções corantes e avaliar a efetividade do clareamento 

dom com peróxido de hidrogênio a 15% e três diferentes sistemas de polimento para 

remoção do manchamento. Os espécimes foram confeccionados e polidos com um 

dos três sistemas de polimento, em seguida foram armazenados em café ou chá por 

7 dias. Após esse período, os espécimes foram submetidos ao clareamento em uma 

face e a outra face foi polida com um dos três sistemas de polimento. A medição da 

cor foi efetuada antes da imersão (baseline), após 1, 3, 5 e 7 dias e após o 

clareamento e o polimento. O sistema CIELAB foi usado para avaliação da cor. Os 

espécimes mantidos em água não apresentaram alteração significativa da cor. Não 

houve diferença entre chá e café. Após a imersão nas soluções corantes, todos os 

espécimes apresentaram alteração significativa da cor. Todos os compósitos 

recuperaram a cor próxima à inicial após o procedimento clareador e obtiveram cor 

equivalente a um dia de manchamento após o polimento. O polimento foi menos 

efetivo que o clareamento, mas ainda assim foi capaz de remover parte do 

manchamento. Este trabalho mostrou que o manchamento das resinas compostas 

envolve adsorção de corante e absorção na região sub-superficial. 

Janda et al. (33) realizaram pesquisa com o objetivo de investigar a influência 

dos dispositivos fotoativadores da polimerização e dos tempos de ativação no valor 

de b* (sistema CIELab) de compósitos, ormocer e compômero após simulação de 

exposição ao sol. Os materiais avaliados foram a resina Durafill (Heraeus Kulzer), a 

resina Charisma (Heraeus Kulzer), o ormocer Definite (Degudent) e o compômero 

Dyract AP (Dentsply). Os dispositivos testados foram o Translux Energy (Heraeus 

Kulzer) que é de lâmpada halógena de tungstênio e o Apollo 95-E (DMDS) que é 

lâmpada de arco de plasma. Os espécimes foram confeccionados usando os 

diferentes dispositivos de ativação com tempo de ativação de 20, 40 ou 60 segundos 

para a lâmpada halógena e 3, 10 ou 20 segundos para a lâmpada de arco de 

plasma. A mensuração inicial da cor foi efetuada 90 minutos após a fotoativação. Em 

seguida os espécimes foram submetidos à lâmpada de xenon para simular o 



 
 
                           

26 

envelhecimento pela exposição à luz e uma hora após esse procedimento a cor foi 

mensurada novamente. Os resultados mostram que houve diferença significativa da 

estabilidade de cor dos materiais avaliados quando fotoativados com a lâmpada 

halógena e com a lâmpada de arco de plasma. A lâmpada halógena de tungstênio 

proporcionou uma emissão espectral ideal e intensidade de luz para uma cura 

adequada e estabilidade de cor. A estabilidade de cor dos materiais fotoativados 

com lâmpada de arco de plasma não foi aceitável.  

Patel et al. (48) o objetivo do estudo foi avaliar a estabilidade de cor de 

resinas compostas usando três diferentes tratamentos de acabamento de superfície. 

Os autores testaram a resina Z250 e uma resina sem carga inorgânica. Após a 

confecção dos espécimes, eles foram polidos com um dos três sistemas de 

polimento testados e imersos água destilada por 48 horas, os espécimes foram 

divididos em 3 grupos contendo três soluções diferentes: café, vinho tinto e 

refrigerante a base de cola. Os espécimes foram mantidos imersos nas soluções 

pelo período de 7 dias. As medições da cor foram realizadas após o primeiro e 

segundo dia de imersão em água, assim como após um, dois, três e sete dias nas 

soluções corantes. O ∆E* nos diferentes períodos foi calculado. A maior alteração de 

cor dos espécimes foi registrada após 7 dias de imersão. Os espécimes com 

acabamento obtido com a tira de poliéster foram manchados mais intensamente do 

que aqueles polidos. O vinho tinto produziu maior manchamento nos compósitos 

avaliados. A resina sem carga apresentou menor manchamento superficial do que a 

Z250. 

Microtrincas e microbolhas localizadas na interface carga/matriz podem ser 

um dos caminhos para a penetração dos corantes nos compósitos (49). As 

partículas de carga, mesmo não absorvendo água, podem atuar na susceptibilidade 

ao manchamento através de uma ligação fraca carga-matriz. Assim, o processo de 

silanização das partículas é muito importante no comportamento do compósito no 

longo prazo e na estabilidade de cor (50).  

A resina composta se comporta de maneiras diferentes frente à ação de 

diferentes bebidas. Badra et al. (51) avaliaram a influência de diferentes bebidas 

(Coca-cola, cachaça, café e saliva artificial) na microdureza e rugosidade superficial 

de uma resina microparticulada, uma híbrida e uma de baixa viscosidade. Após a 

confecção dos espécimes, os mesmos foram mantidos em saliva artificial por 24 

horas. Os espécimes foram submetidos a um ciclo de imersão de 60 dias: 
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inicialmente foram imersos em saliva artificial por 4 horas, então foram submetidos à 

imersão de 5 minutos nas diferentes bebidas intercalados por imersão em saliva três 

vezes ao dia. As propriedades foram avaliadas nos períodos de 24h e 7, 30 e 60 

dias após a confecção dos espécimes. Os resultados demonstram que todas as 

bebidas avaliadas alteraram de alguma maneira a microdureza e/ou a rugosidade 

superficial das resinas testadas. O grau de alteração foi dependente das 

características do material, do tipo de bebida e do período avaliado. Neste estudo 

um maior o número de imersões nas bebidas resultou em um impacto mais 

acentuado nas propriedades da resina. 

Lee e Powers (52) realizaram um estudo que avaliou as alterações de cor de 

resinas compostas submetidas à imersão em diferentes soluções orgânicas e 

químicas. Os autores testaram as resinas Charisma (Heraeus Kulzer), Filtek 

Supreme (3M ESPE), Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent) e TPH Spectrum 

(Dentsply/Caulk). Os espécimes (10 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura) foram 

confeccionados e divididos em 6 grupos experimentais. Os espécimes tiveram a cor 

mensurada por 3 três vezes em cada um deles. A cor foi mensurada no início 

(baseline) e após a seqüência de imersões a que os espécimes foram submetidos. 

As resinas foram expostas a um ciclo de imersões em substâncias químicas e 

orgânicas e ao azul de metileno a 2%. Os resultados mostram que o manchamento 

causado pelo azul de metileno após a série de imersões realizadas foi dependente 

dos compósitos e não dos protocolos de imersão. 

Guler et al. (53) avaliaram o manchamento de materiais restauradores 

provisórios auto e fotopolimerizáveis e duas resinas compostas expostos à água 

destilada, café, café com açúcar, chá, chá com açúcar, refrigerante do tipo cola ou 

suco de cereja. Após a confecção e polimento dos espécimes (n=5), os mesmo 

tiveram a cor mensurada (baseline) e foram imersos por 24 horas nas diferentes 

substâncias corantes. Em seguida, a cor dos espécimes foi novamente aferida. O 

vinho tinto foi a substância que provocou maior alteração de cor nos compósitos 

avaliados. O material com maior viscosidade (Micronew – Bisco) apresentou maior 

resistência ao manchamento do que os outros materiais testados. 

Bagheri et al. (54) realizaram estudo em que determinaram o grau de 

manchamento de seis materiais estéticos restauradores com cinco tipos de soluções 

corantes. Avaliaram uma resina composta microparticulada (Durafil, Kulzer), uma 

resina composta microhíbrida (Charisma, Kulzer), uma resina composta poliácido-
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modificada (F2000, 3M ESPE), um cimento de ionômero de vidro convencional (Fuji 

IX, GC) e dois cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (Fuji II LC, GC; 

Photoac Fil, 3M ESPE). Todos os espécimes foram imersos em água destilada por 1 

semana, seguidos por imersão em três diferentes soluções simuladoras de 

alimentos (água, 10% álcool, Crodamol GTCC) por 1 semana e cinco corantes 

(vinho tinto, café, chá, shoyu e refrigerante do tipo cola) por 1 semana. A cor dos 

espécimes foi verificada após cada tratamento. Os resultados demonstram que os 

espécimes apresentaram valores de ∆E maiores que 3.3, que foi considerado como 

alteração de cor inaceitável. A água destilada não causou alteração perceptível de 

cor. Café foi o líquido corante que provou maior alteração de cor nos materiais 

avaliados. O tipo de polimento e a exposição às soluções simuladoras de alimentos 

não foram significativos na susceptibilidade dos materiais ao manchamento.  

Gaintantzopoulou et al. (36) realizaram estudo em que o objetivo foi investigar 

as alterações de cor superficiais e em profundidade de resinas compostas 

submetidas ao envelhecimento através da exposição à luz ultravioleta e avaliar a 

influência de técnicas de polimerização adicional nessas alterações. Os compósitos 

usados foram a Heliomolar (Vivadent), Prodigy (Kerr), Belle Glass (Kerr) e 

Compoglass (Vivadent) Os materiais testados foram avaliados após 24 e 360 horas 

após envelhecimento em água em ambiente escuro e sob luz ultravioleta. 

Fotoativação convencional e completar foram testadas. Após 360 horas sob ação de 

luz ultravioleta em água os compósitos apresentaram alteração significativa de cor. 

Os espécimes mantidos em água na ausência de luz não apresentaram alteração 

perceptível de cor. A fotoativação complementar diminui significativamente a 

alteração de cor dos compósitos.  

Bagheri et al. (54) determinaram o grau de manchamento de seis materiais 

estéticos restauradores com cinco tipos de soluções corantes. Os resultados 

demonstram que os espécimes apresentaram valores de ∆E maiores que 3.3, que 

foi considerado como alteração de cor inaceitável. A água destilada não causou 

alteração perceptível de cor. O tipo de polimento não foi significativo no 

manchamento. 

Em 2006, Omata et al. (55) examinaram o mecanismo de manchamento 

superficial de uma resina composta (Clearfil AP-X, Kuraray) exposta ao 

manchamento com café, chá e vinho tinto na presença de saliva artificial. 

Adicionalmente, avaliaram a habilidade de a escovação prevenir o manchamento. 
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Os autores submeteram o compósito a um protocolo de manchamento de 24 horas 

que se estendeu por até 4 semanas. Escovação sem dentifrício foi realizada 

diariamente por 10 segundos após o processo de manchamento. Os autores 

obtiveram imagens digitais das superfícies dos espécimes nos períodos de uma, 

duas e quatro semanas. As imagens foram analisadas em modo de escala cinza. A 

água não causou alteração perceptível de cor. O vinho foi a solução que mais 

causou manchamento ao material, seguido do chá e do café. Os resultados sugerem 

que o manchamento extrínseco dos compósitos é mediado pela saliva. Os 

espécimes submetidos à escovação tiveram menor alteração de cor. Os autores 

concluem que as diferentes soluções possuem mecanismos distintos de 

manchamento e sugerem estudos mais complexos nesse assunto. 

Villalta et al. (56) realizaram um estudo com o objetivo de investigar o efeito 

de duas soluções corantes e três sistemas de clareamento na alteração de cor de 

dois compósitos. Quarenta e cinco espécimes de cada resina composta (Filtek 

Supreme e Esthet X) foi confeccionados. Os espécimes foram dividos em três 

grupos de 15 espécimes cada e imersos em uma das soluções corantes (café ou 

vinho tinto) ou em água por 3 horas durante 40 dias. Os três grupos foram divididos 

em três subgrupos (n=5) e um dos três agentes clareadores (Crest Night Effects, 

Colgate Simply White Night ou Opalescence Quick) foram aplicados sobre a 

superfície dos espécimes pelo período de 14 dias. A cor dos materiais foi medida de 

acordo com o sistema CIELAB. O valor de ΔEab=3,3 foi usado como valor limite 

aceitável clinicamente para comparação de cor entre os espécimes. A resina Filtek 

Supreme apresentou maior alteração de cor do que a Esthet X e o vinho tinto 

causou maior alteração de cor do que o café. Após o clareamento a diferença de cor 

entre o clareamento e o valor inicial foi menor do 3,3 para todos os grupos. Os 

autores concluíram que o nanocompósito (Filtek Supreme) apresentou maior 

alteração de cor do que o compósito microhíbrido (Esthet X). Além disso, o 

clareamento foi efetivo na remoção do manchamento dos materiais. 

Kolbeck et al. (32) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a 

estabilidade de cor endógena de oito compósitos para facetas e restauradores 

diretos submetidos à irradiação ultravioleta e o potencial de manchamento exógeno 

por vinho tinto. Além disso, avaliar a possível diferença entre o manchamento 

externo de espécimes envelhecidos e espécimes não envelhecidos. Metade dos 

espécimes foi submetida ao envelhecimento artificial com luz ultravioleta e a outra 
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metade não foi. A cor dos espécimes foi aferida. Em seguida todos os espécimes 

foram armazenados em vinho tinto por 10 dias e tiveram a cor aferida na seqüência. 

Os resultados mostram que os espécimes não sofreram alteração perceptível de cor 

com o envelhecimento provocado pela luz ultravioleta. A imersão em vinho tinto 

causou alteração significativa de cor em cinco, dos oito materiais avaliados.  

Fujita et al. (57) desenvolveram um estudo em que o objetivo foi comparar os 

efeitos do manchamento de três bebidas – café, chá verde e vinho tinto – em resinas 

compostas modernas simulando um ambiente bucal através de saliva artificial 

contendo uma concentração relevante de mucina. Testaram, também, o 

manchamento nos espécimes com a aplicação ou não de selante de superfície. 

Tiveram dois grupos controle: água destilada e saliva artificial. Os espécimes foram 

imersos em saliva artificial por 17 h e então colocados em uma das bebidas testadas 

por 7 h. Esse protocolo de 24 h foi repetido diariamente. CIELab de cada espécime 

foi mensurado após 24 h, 3 dias, 1, 2 e 4 semanas. Os espécimes imersos tanto em 

água destilada quanto em saliva artificial não apresentaram alteração visível de cor 

(∆E*<3.3) independentemente do tempo de imersão. Os espécimes imersos em café 

e chá verde apresentaram boa estabilidade de cor nas primeiras duas semanas. No 

entanto, na 4ª semana os valores de ∆E* de todos os materiais excedeu 5. Os 

autores não puderam explicar a razão dessa alteração de cor repentina. Os 

espécimes imersos em vinho tinto apresentaram valores crescentes de ∆E* 

conforme se aumentou o tempo de imersão. Após 3 dias o ∆E* excedeu 3.3 e a 

microscopia eletrônica de varredura mostrou a presença de trincas na superfície dos 

compósitos. Os autores acreditam que as trincas foram induzidas por uma leve 

alteração na textura superficial. Os espécimes com a presença do selante de 

superfície apresentaram menor manchamento. 

Ertas et al. (25) avaliaram a estabilidade de cor de duas resinas compostas 

nanohíbridas disponíveis comercialmente comparadas com duas resinas 

microhíbridas de uso universal. As resinas utilizadas neste estudo foram: Filtek P60 

(microhíbrida, 3M ESPE), Filtek Z250 (microhíbrida, 3M ESPE), Quadrant LC 

(microhíbrida, Cavex), Filtek Supreme (nanohíbrida, 3M ESPE) e Grandio 

(nanohíbrida, Vovo). Vinte e cinco espécimes de cada resina foram preparados e 

tiveram suas superfícies polidas com lixa de carbureto de silício de granulação no 

600 por 10 segundas com velocidade de 300 rpm. Os espécimes foram mantidos em 

água destilada a 37ºC por 24 horas. Os espécimes foram divididos em cinco grupos 
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(n=5). A cor dos espécimes foi aferida antes da exposição aos corantes (baseline) 

usando o sistema CIELab. Os espécimes foram imersos nas diferentes substâncias 

(café, chá, vinho tinto, refrigerante do tipo cola e água destilada) por 24 horas. Após 

esse período a cor dos espécimes foi novamente aferida. O vinho tinto foi a 

substância que provocou maior alteração de cor nos compósitos avaliados. As 

resinas Filtek P60 e Filtek Z250 demonstraram significativamente menor 

manchamento do que as resinas Grandio, Filtek Supreme e Quadrant LC. Os três 

últimos materiais não apresentaram diferença significativa entre eles. Todos os 

compósitos imersos em chá, café e vinho tinto apresentaram manchamento 

clinicamente significativo. Este estudo mostrou que resinas nanohíbridas não 

exibiram maior resistência ao manchamento do que as resinas microhíbridas com as 

bebidas testadas. Os autores concluíram que a composição (matriz orgânica e carga 

inorgânica) da resina composta apresentou papel fundamental no comportamento 

dos compósitos frente às soluções corantes avaliadas. 

Türkun e Leblebicioglu (58) realizaram uma pesquisa com o objetivo foi 

comparar a susceptibilidade ao manchamento de compósitos para dentes 

posteriores (Clearfil Photo Posterior, Surefil e Filtek P60) polidos com dois sistemas 

de polimento de um passo (Sof-Lex Brush e PoGo). Além disso, testaram a 

eficiência do re-polimento para remover o manchamento formado e analisaram as 

superfícies polidas através da microscopia eletrônica de varredura. Os espécimes 

foram imersos em café por um período de 7 dias. O grupo controle foi mantido em 

água destilada. Ao final de 7 dias, com o objetivo de remover o manchamento, os 

espécimes imersos em café foram re-polidos por 30 segundos com os respectivos 

sistemas de polimento. A medição da cor foi realizada antes da imersão (baseline) e 

após1, 3, 5 e 7 dias e após o re-polimento. Antes de cada medição os espécimes 

foram limpos em ultra-som com água destilada por 1 minuto e secos com spray de 

ar. O sistema CIELab foi utilizada para avaliação da alteração de cor. Após 1 

semana todos os compósitos apresentaram alteração significativa de cor. A resina 

Filtek P60 apresentou maior alteração de cor do que os outros compósitos. 

Independentemente do material, os espécimes polidos com PoGo apresentaram-se 

menos susceptíveis ao manchamento. O manchamento foi parcialmente removido 

com o repolimento, alcançando uma cor equivalente a um dia de manchamento. Os 

autores relatam que a alteração de cor observada neste estudo prova que o 

manchamento está relacionado à adsorção e absorção sub-superficial de corantes. 
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Em 2007, Yazici et al. (59) desenvolveram um que estudo investigou os 

efeitos de duas unidades fotoativadoras e duas soluções corantes na estabilidade de 

cor de uma resina híbrida e uma resina nanohíbrida após períodos diferentes de 

imersão. Trinta espécimes da Clearfil AP-X e Filtek Supreme foram confeccionados. 

Os espécimes foram aleatoriamente divididos em dois grupos de acordo com a 

unidade fotoativadora utilizada: lâmpada de luz halógena quartzo-tungstênio (QTH) 

ou diodo emissor de luz (LED). As amostras foram mantidas em 100% de umidade a 

37ºC por 24 horas. Então a cor dos espécimes foi aferida de acordo com o sistema 

CIELab. Os espécimes foram imersos em uma das três soluções: água destilada 

(controle), café ou chá. Os valores de cor foram novamente medidos após 1, 7 e 30 

dias de imersão. Não houve diferença na estabilidade de cor entre os espécimes 

fotoativados com LED e QHT. A Filtek Supreme apresentou manchamento 

significativamente maior do que Clearfil AP-X após imersão de 30 dias tanto em café 

quanto em chá. Os autores relacionam esse maior manchamento à diferença de 

composição dos materiais. Foi possível concluir que as alterações de cor dos 

compósitos são tempo e material dependentes.  

Lee et al. (60) avaliaram o manchamento antes e após simulação de desgaste 

das resinas compostas. Testaram seis marcas de resinas compostas: Estelite 

(Tokuyama Dental), Esthet X (Dentsply/Caulk), Filtek Supreme (3M ESPE), 

Heliomolar (Ivoclar Vivadent), Renamel Microfill (Cosmedent) e Tetric Ceram (Ivoclar 

Vivadent), todos da cor A2. Após a fotoativação dos espécimes, eles foram mantidos 

em água destilada a 37ºC por 24 horas antes da simulação de desgaste. O processo 

de desgaste foi realizado com 400.000 ciclos. Os espécimes foram em seguida 

colocados em ultra-som por 1 minuto e imersos em água destilada a 37ºC por 24 

horas. Então os espécimes foram imersos a 37ºC em solução de azul de metileno 

por 24 horas. A cor das áreas desgastadas e das áreas não-desgastadas foi aferida 

de acordo com o sistema CIELab antes e após o manchamento. O manchamento 

nas superfícies não-desgastadas foi menor do que nas superfícies desgastadas, 

possivelmente devido à camada superficial rica em matriz orgânica que não está 

presente nas regiões submetidas ao processo simulado de desgaste.  

Ergücü et al. (35) realizaram uma investigação que comparou as alterações 

de cor de cinco novas resinas compostas (Filtek Supreme, 3M ESPE; Grandio, 

Voco; Ceram X, Denstsply; Tetric Evo Ceram, Ivoclar-Vivadent; e Premise, Kerr) 

polidas com dois sistemas de polimento (PoGo, Dentsply; OptraPol, Ivoclar-
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Vivadent) quando expostas ao café durante o período de 1 semana. O grupo 

controle (água destilada) não apresentou alteração significativa de cor. Todos os 

materiais avaliados apresentaram manchamento, independentemente do tipo de 

polimento realizado. Todos os espécimes com a superfície obtida com a matriz de 

poliéster foram manchados intensamente quando comparados com os espécimes 

polidos. Assim, os autores concluíram que a remoção da camada mais externa da 

resina é essencial para se alcançar uma superfície esteticamente mais estável. Além 

disso, concluíram que a susceptibilidade ao manchamento dos nanocompósitos não 

está relacionada a fatores extrínsecos, como rugosidade superficial somente, mas a 

fatores intrínsecos, como composição monomérica e inorgânica. 

Em 2008, Samra et al. (61) realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar a 

estabilidade de cor de cinco materiais restauradores estéticos quando imersos em 

café. Foram avaliadas uma resina de uso direto (Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent), três 

resinas de uso indireto (Targis, Ivoclar Vivadent; Resilab Master, Wilcos; BelleGlass 

HP, Kerr) e uma porcelana (IPS Empress 2, Ivoclar Vivadent). Os espécimes foram 

imersos em café por 15 dias em temperatura de 37oC. A avaliação da cor foi feita 

após 1, 7 e 15 dias através da reflectância em um espectrofotômetro. A Tetric Ceram 

e a Resilab Master apresentaram manchamento significativamente maior do que os 

outros materiais, enquanto a IPS Empress 2 foi o material que mostrou a menor 

alteração de cor. Os autores concluíram que o tempo de contato com a solução 

corante foi relevante, com a maior alteração de cor ocorrendo entre 1 e 7 dias, 

embora tenha continuado até o período final do experimento. 

Mundim et al. (7) avaliaram a alteração de cor de três tipos de compósitos 

(Esthet-X, Surefill e Z250) expostos ao café e refrigerante do tipo cola. A maior 

diferença de cor foi apresentada pelos compósitos submetidos ao manchamento 

com café. Não houve diferença significativa no manchamento entre as resinas 

testadas, apesar da diferença na composição das mesmas. A resina Surefil 

apresenta volume de carga inorgânica de 65%, maior do que os outros dois 

materiais testados. Apesar disso, não houve diferença estatisticamente significante 

na diferença de cor entre elas.  

Ardu et al. (50) realizaram um teste laboratorial mais severo na tentativa de 

avaliar a longevidade da estética do compósito. O objetivo foi avaliar a estabilidade 

de cor de compósitos indicados para dentes anteriores quando expostos 

continuamente a agentes corantes. As amostras foram mantidas secas em 37o por 
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24 h. Foram testados 6 grupos (café, chá, coca-cola, suco de laranja, vinho tinto e 

controle) durante 99 dias. O grupo controle foi mantido seco durante todo o período 

do experimento. Os corantes foram trocados a cada 14 dias. O vinho tinto causou a 

maior alteração de cor, seguido por café, chá, suco de laranja e coca-cola. Este 

último corante mostrou alteração de cor similar ao grupo controle. Os autores 

creditam este baixo potencial de manchamento ao tipo de pigmento presente na 

bebida. O grau de manchamento variou entre os diferentes compósitos testados, 

mostrando que a alteração de cor é material-dependente.  

Pérez et al. (17) desenvolveram um trabalho para determinar as propriedades 

ópticas, cor e translucidez de um compósito baseado em silorano. Compararam um 

compósito baseado em silorano com seis compósitos baseados em dimetracrilato. A 

cor dos espécimes foi medida antes e depois da polimerização e o ΔE*ab foi 

calculado. Os resultados apontam diferentes propriedades ópticas do silorano na 

comparação com compósitos dimetacrilatos. O silorano mostrou melhor estabilidade 

cromática antes e após a polimerização e translucência menor na comparação com 

os outros materiais. 

 

 

2.4 SORÇÃO E SOLUBILIDADE 

 

 

O compósito restaurador sofre alterações decorrentes da interação com o 

ambiente bucal. Quando imerso em ambiente aquoso, observam-se os processos de 

sorção e solubilidade. A difusão de água na matriz orgânica pode provocar 

expansão higroscópica, com aumento no seu volume e peso. Outro fenômeno 

observado é a lixiviação de monômeros residuais, levando à perda de massa e 

redução das propriedades mecânicas dos compósitos. Dessa forma, a sorção e a 

solubilidade dos compósitos restauradores são fatores importantes para a 

determinação da durabilidade e qualidade das restaurações resinosas (1, 62, 63).  

Um dos primeiros estudos de sorção em compósitos restauradores foi 

desenvolvido por Braden et al. (64), que avaliaram a cinética de sorção e dessorção 

de água em compósitos disponíveis em 1973. Os autores encontraram que a sorção 

de água em compósitos ocorre através de um processo de difusão controlada. O 

coeficiente de difusão aferido mostrou que o coeficiente diminuiu com o aumento da 
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concentração de água (64, 65). O coeficiente de difusão é menor em polímeros com 

mais cadeias cruzadas e representa a taxa de fluido que penetra na cadeia 

polimérica (66). 

Embora o processo de sorção de água nos compósitos seja multifatorial, ele 

pode ocorrer em grande parte devido à natureza hidrofílica de suas unidades 

monoméricas, sendo altamente dependente da química dos monômeros (62, 67). 

Além disso, a água pode entrar na rede polimérica através de porosidades e 

espaços intermoleculares (62).  

Pearson e Longman (68) investigaram a polimerização inadequada de quatro 

compósitos disponíveis comercialmente na época e relacionaram com a 

sorção/solubilidade destes materiais. Os espécimes foram fotoativados 75% do 

tempo recomendado pelos fabricantes e a dureza foi avaliada. Os autores 

concluíram que a redução do tempo de fotoativação comprometeu a sorção e 

solubilidade dos materiais testados. 

Ferracane et al. (16) conduziram um estudo para determinar, a partir de 

compósitos experimentais com as composições controladas, o efeito do 

envelhecimento em água na resistência à fratura, módulo de elasticidade, resistência 

flexural e dureza. A formulação e cura dos compósitos foram alteradas para avaliar 

os efeitos das seguintes variáveis no envelhecimento: 1) grau de conversão da 

matriz orgânica; 2) volume da fração de carga inorgânica; e 3) qualidade da adesão 

matriz/carga (porcentagem de carga tratada com silano). Os espécimes foram 

mantidos em água a 37ºC por 1 dia, 6 meses, 1 ano e 2 anos e as propriedades 

avaliadas na sequência. Os resultados mostram que houve uma redução modesta, 

mas significante das propriedades mecânicas de todos os compósitos testados. Esta 

redução está relacionada predominantemente à absorção de água pelo polímero. Os 

autores relatam a hipótese de que a absorção de água cause a degradação do 

polímero através da expansão da rede polimérica. 

Örtengren et al. (69), preocupados com a degradação que o compósito sofre 

em ambiente oral, avaliaram a sorção e a solubilidade de alguns materiais 

restauradores indiretos e de cimentos resinosos. Outro objetivo do estudo foi 

identificar monômeros eluídos da matriz orgânica durante o armazenamento em 

água. Os autores se basearam no ISO 4049 para a realização do teste de 

sorção/solubilidade com a exceção que os espécimes foram pesados (massa inicial) 

imediatamente após sua confecção, não realizando a desidratação inicial. O teste foi 



 
 
                           

36 

realizado nos diferentes tempos de avaliação: 4 h, 24 h e 7, 60 e 180 dias. Os 

resultados mostram que houve grande variação nos valores de sorção na 

comparação dos materiais. Os autores justificam essa variação devido às diferenças 

na composição dos materiais testados. A sorção de água parece ser influenciada 

pela quantidade de grupos hidroxila dentro da matriz orgânica, as quais criam pontes 

de hidrogênio com água. Os autores concluíram que a composição da matriz 

resinosa é importante para a sorção de água e para a solubilidade dos compósitos. 

Os materiais compostos de monômeros hidrofílicos apresentam maior sorção. A 

análise HPLC dos componentes eluídos revelou que o TEGDMA foi o principal 

monômero liberado. A maior concentração de monômeros no fluido foi observada 

após 7 dias. A massa molecular e o grau de conversão parecem ser importantes 

para a taxa de eluição.  

Os monômeros mais usados em resinas compostas é o Bis-GMA (12), que 

contém grupos hidroxila pendentes. Por causa destes grupos, os polímeros feitos 

com este monômero tendem a ter um caráter um pouco mais hidrofílico e 

susceptível à sorção, devido à formação de pontes de hidrogênio com a água (63, 

70). 

Testando sorção, solubilidade e módulo de elasticidade de diversos 

monômeros e suas combinações, Sideridou et al. (67) encontraram que polímeros 

de TEGDMA são mais heterogêneos do que polímeros de Bis-GMA, o que parece 

favorecer a maior sorção dos primeiros. Em uma cadeia mais heterogênea há 

microporos maiores que podem acomodar maior quantidade de água. Os polímeros 

de UDMA e, especialmente, de Bis-EMA apresentaram menor sorção de água do 

que os polímeros de Bis-GMA. Os autores acreditam que a maior sorção do Bis-

GMA ocorreu devido ao caráter mais hidrofílico de suas unidades. Grupos hidroxila 

formam pontes de hidrogênio mais resistentes com as moléculas de água do que os 

grupos uretano (UDMA) ou os grupos éter (Bis-EMA). Os resultados da solubilidade 

mostram dependência do grau de conversão; quanto maior o grau de conversão, 

menor a solubilidade. 

Palin et al. (65) avaliaram novos compósitos de baixa contração com 

compósitos tradicionais em relação ao efeitos da sorção e solubilidade nas 

propriedades mecânicas dos mesmos. Dois compósitos disponíveis comercialmente 

(Z100 e Z250, 3M ESPE) foram comparados com dois compósitos experimentais, 

um baseado em oxirano e outro baseado em silorano. Foram testados períodos de 
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curta imersão (0.1, 0.5, 1, 4, 24 e 48h) e de média imersão (1, 4, 12 e 26 semanas) 

em água. A menor sorção de água apresentada pelo Z250, na comparação com 

Z100, pode ser atribuída às diferenças na composição da matriz orgânica destes 

materiais, uma vez que o conteúdo inorgânico é similar. O compósito baseado em 

silorano apresentou sorção e solubilidade significativamente menores que os outros 

materiais, resultado que pode ser atribuído ao caráter hidrofóbico da molécula de 

silorano formulada com grupos siloxano. A sorção de água foi prejudicial na 

resitência flexural dos materiais testados.  

O objetivo do trabalho de Sideridou et al. (71) foi estudar a cinética de sorção 

da solução 75% etanol/água por resinas puras preparadas com Bis-GMA, TEGDMA, 

UDMA ou Bis-EMA e misturas Bis-GMA/TEGDMA (50/50 e 70/30% peso) e Bis-

GMA/UDMA/Bis-EMA (70/15/15% peso). Também avaliaram a Filtek Z100 e Filtek 

Z250 (3M ESPE). As alterações volumétricas que acompanham a sorção foram 

determinadas pela medição da densidade e relacionadas à quantidade de solução 

de etanol absorvida. Os autores relatam que o compósito sofre demanda de 

resistência em longo prazo o que justifica o emprego da solução de etanol para a 

realização dos testes in vitro.  A perda de monômeros que não reagiram mostrou-se 

dependente do grau de conversão; quanto maior o grau de conversão, menor a 

solubilidade. O grau de conversão apresentou-se na seguinte ordem: Bis-GMA < 

Bis-EMA < UDMA < TEGDMA. O Bis-EMA, com um núcleo aromático rígido 

hidrofóbico e sem os grupos hidroxila hidrofílicos do Bis-GMA, foi quem apresentou 

menor sorção da solução de etanol. Concluiu-se que a estrutura química dos 

monômeros afeta diretamente a quantidade de solvente absorvido. Com relação aos 

compósitos testados, os autores acreditam que o processo de sorção não é muito 

influenciado pela presença da carga inorgânica. 

Em 2009, um estudo desenvolveu e avaliou novos monômeros uretano 

dimetacrilato na tentativa de melhorar a resistência à água dos polímeros. Os 

resultados mostram que a incorporação de grupos hidrofóbicos pendentes pode ser 

um método eficiente na redução da sorção de água e da solubilidade dos 

compósitos baseados em uretano dimetacrilato (72). 

Da Silva et al. (66) analisaram a cinética (sorção, solubilidade e coeficiente de 

difusão) da sorção de compósitos (Filtek P60 e Filtek Z350, 3M ESPE) quando 

imersos em saliva artificial e ácido lático. Os autores também avaliaram o grau de 

conversão dos compósitos, que foi calculado após 24h de armazenamento em 
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ambiente seco a 37oC. O equilíbrio da sorção foi atingido após 16 dias. Não houve 

diferença significativa entre o grau de conversão dos compósitos testados. O grau 

de conversão não influenciou a sorção, mas foi encontrada correlação com a 

solubilidade. O compósito Filtek Z350 apresentou maior sorção do que o Filtek P60. 

Os autores acreditam que as resinas nanoparticuladas são mais propensas à sorção 

do que as resinas microhíbridas. Isto pode ser explicado pela maior área de 

superfície por volume devido aos nanoaglomerados que podem permitir maior 

acúmulo de fluido na interface carga-matriz. Dessa maneira, a resina 

nanoparticulada pode sofrer maior degradação no ambiente oral do que a resina 

microhíbrida. Santos et al. (73) acreditam que a maior sorção de água nos 

compósitos nanoparticulados ocorre devido à baixa impregnação dos agregados de 

partículas pela matriz orgânica. Esta ligação fraca pode oferecer caminhos que 

facilitam a difusão de fluido para dentro dos agregados, onde a presença de 

microporos é provável devido à carência de impregnação  das partículas de carga 

pela matriz resinosa. 

Wei et al. (74) investigaram o processo de difusão de água de alguns 

compósitos resinosos, entre eles o Filtek P90. O teste de sorção e solubilidade foi 

conduzido durante 150 dias e o recondicionamento da massa durou 75 dias. Os 

resultados mostram que o Filtek P90 sofreu mínima sorção de água (13,51 µg/mm3), 

significativamente menor do que os outros compósitos testados baseados em 

metacrilato. Os valores para solubilidade do Filtek P90 foram negativos, indicando a 

estabilidade do material em ambiente aquoso. 

 

 

2.5 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

O grau de conversão da resina depende da estrutura química dos monômeros 

e das condições de polimerização, isto é, atmosfera, temperatura, intensidade de luz 

e concentração do fotoiniciador (12, 75). O grau de conversão é um fator de grande 

influência nas propriedades físicas dos compósitos. No geral, maior o grau de 

conversão das ligações duplas, maior a resistência mecânica do compósito (12) e 

menor a susceptibilidade à ação das substâncias presentes nos alimentos e ao 

ataque enzimático (75). 
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 A polimerização de dimetacrilatos acontece de maneira que somente parte das 

ligações duplas disponíveis reage. Antes da completa conversão, o processo de 

vitrificação desacelera a reação. A cadeia polimérica sofre um rearranjo até alcançar 

o máximo grau de conversão (66). As ligações duplas que não reagem durante o 

processo de polimerização podem ficar presentes tanto como monômeros livres 

quanto como grupos pendentes na cadeia polimérica (12). Sideridou et al. (12) 

avaliou o grau de conversão dos monômeros mais utilizados em compósitos 

odontológicos e constataram que o grau de conversão aumenta de acordo com a 

seguinte ordem: BisGMA < BisEMA < UDMA < TEGDMA. 

Ferracane e Greener (76) determinaram a correlação entre grau de conversão 

de ligações duplas de carbono e diversas propriedades mecânicas de resinas sem 

adição de carga inorgânica. As formulações testadas foram baseadas em BisGMA. 

O grau de conversão encontrado variou de 60,1% a 73,4%. O grau de conversão foi 

significativamente reduzido pela menor concentração de diluente e maior 

concentração de inibidores. O grau de conversão afetou positivamente quase todas 

as propriedades mecânicas testadas. No entanto, as propriedades mecânicas 

parecem ser dependentes de outras variáveis do que somente do número de grupos 

metacrilato que não reagiram. A concentração de diluente e o tipo de amina não 

afetaram as propriedades significativamente as propriedades, o que não era 

esperado pelos autores, considerando a análise do grau de conversão. Os 

resultados mostraram que o grau de conversão foi maior em resinas com menor 

viscosidade.  

Rueggeberg & Craig (77) desenvolveram um método em que o grau de 

conversão pudesse ser controlado e medido em uma resina com carga, em que os 

espécimes não fossem submetidos ao polimento para eliminar variáveis que 

pudessem afetar a solubilidade ou a conversão e preservar a amostra para 

avaliação posterior. Além disso, os autores avaliaram a habilidade do teste de 

dureza Knoop, sorção de água e lixiviação de componentes para predizer a 

extensão do grau de conversão. A máxima conversão obtida foi de 51% nos 

espécimes de até 1,5 mm de espessura. Nos corpos de prova mais espessos, a taxa 

de conversão diminuiu significativamente. Houve uma correlação positiva entre 

espessura do espécime e a lixiviação de componentes. O teste de dureza Knoop 

mostrou que pode ser um bom prognóstico do grau de conversão dos compósitos. 
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Já a sorção de água não apresentou flutuação significante com a variação do grau 

de conversão, provando não ser um bom indicativo. 

Aplicando o método FTIR, Chung e Greener (78) estudaram o grau de 

conversão de sete compósitos fotoativados. O grau de conversão variou entre 43,5 e 

73,8%. Os autores notaram que as resinas compostas com diferentes estruturas 

moleculares apresentaram graus de conversão equivalentes. Desta forma, 

concluíram que outros parâmetros, tais como a concentração do iniciador e do 

diluente, são determinantes no grau de conversão. 

Poucos trabalhos relacionam grau de conversão ao manchamento. Em 1984, 

de Gee et al. (79) avaliaram o grau de conversão através do manchamento com azul 

de metileno de 7 compósitos disponíveis comercialmente. Os resultados mostram 

que em regiões onde o grau de conversão é menor o manchamento é maior.  

Aguiar et al. (80) avaliaram o efeito de diferentes modos de fotoativação no 

grau de conversão e no manchamento de uma resina composta nanoparticulada, 

usando diversas bebidas. Avaliaram-se os efeitos das diferentes unidades 

fotoativadoras no grau de conversão, no manchamento superficial e na 

concentração de pigmentos testando vinho tinto, uísque, café, coca-cola e água 

destilada. Os espécimes foram submetidos ao manchamento por 3 horas/dia por 40 

dias. Quatro tipos de unidades fotoativadoras foram testadas. Os resultados 

mostram que os espécimes fotoativados com luz halógena apresentaram menor 

grau de conversão quando comparados com os espécimes fotoativados pelas 

unidades de luz LED e laser. No entanto, não houve relação entre grau de 

conversão e manchamento superficial. Além disso, não foi possível associar o maior 

manchamento superficial à maior absorção de pigmentos. As bebidas alcoólicas 

causaram maior manchamento e as soluções não-alcoólicas causaram maior 

concentração de pigmentos. 

Há poucos relatos na literatura das propriedades do Filtek P90 (3M ESPE), 

compósito resinoso baseado em silorano. Kusgoz et al.(81) avaliaram várias 

propriedades do Filtek P90, dentre elas o grau de conversão. Os resultados mostram 

que houve um aumento significativo do grau de conversão do primeiro para o sétimo 

dia e para o trigésimo dia de armazenamento. O uso de LED para a fotoativação 

produziu valores maiores do grau de conversão do que o uso de lâmpada halógena. 

No entanto, para o Filtek P90, após 1 dia de armazenamento, não houve diferença 

entre os dois tipos de fotoativação. O grau de conversão do silorano variou entre 
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43% e 56% e foi significativamente menor do que o grau de conversão do Filtek P60 

e Supreme XT (3M ESPE). 

 

 

2.6 RUGOSIDADE 

 

 

O acabamento e polimento de restaurações de resina composta são passos 

fundamentais para melhorar a estética e a longevidade dos dentes restaurados (1). 

O polimento é o passo final do acabamento das restaurações de resina composta. 

Uma referência da qualidade do polimento é a rugosidade superficial (82). A 

rugosidade superficial, o brilho de superfície e a cor estão entre os fatores mais 

importantes na percepção visual das restaurações de resina composta (83). A 

rugosidade superficial pode resultar em maior desgaste, maior acúmulo de placa, 

menor estabilidade de cor e comprometimento estético da restauração. Estudos in 

vivo da rugosidade superficial de materiais restauradores mostraram que há um 

aumento substancial no acúmulo de placa bacteriana acima do limite de 0,2 µm (84). 

Vários fatores influenciam a rugosidade superficial dos compósitos após os 

procedimentos de acabamento e polimento. Alguns desses fatores são inerentes ao 

material, tais como tamanho, dureza e quantidade de partículas de carga, enquanto 

outros fatores são ditados pelas características dos materiais para acabamento e 

polimento, como flexibilidade dos instrumentos abrasivos, a dureza do abrasivo e a 

granulação. Além disso, a pressão empregada e o tempo gasto neste passo clínico 

são fatores que também influenciam a rugosidade do compósito (1). 

Hachiya et al. (85) realizaram estudo que descreve a relação do acabamento 

e polimento com o manchamento de duas resinas compostas disponíveis 

comercialmente na época do estudo (Adaptic, Johnson&Johnson; Clearfil Bond 

System F, Kuraray). Testaram sete diferentes instrumentos de acabamento e 

polimento. O polimento foi realizado imediatamente e 48 horas após a confecção 

dos espécimes. Em seguida iniciou-se o processo de manchamento. Os resultados 

mostram que o grau de manchamento não depende da rugosidade superficial do 

compósito. No entanto, os autores relatam que o acabamento obtido com a matriz 

de poliéster é mais susceptível ao manchamento do que os espécimes polidos. Os 
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autores concluíram que o polimento realizado imediatamente após a confecção dos 

espécimes apresentou maior manchamento do que os espécimes polidos após 48h. 

Park et al. (86) compararam o manchamento superficial de compósitos 

microhíbridos com superfícies polidas e com superfície obtida com de tira de 

poliéster. Além disso, determinaram se o manchamento superficial no compósito 

com a superfície obtida com a tira de poliéster é reduzido uma vez que a inibição de 

oxigênio na superfície pode ser prevenida. Foram usados três compósitos: Z100 (3M 

ESPE), Spectrum (Dentsply/Caulk) e Aelitefil (Bisco). Os espécimes foram 

confeccionados e divididos em três grupos: 1) superfície dos espécimes foi obtida 

com tira de poliéster; 2) superfície dos espécimes foi polida com discos e pasta para 

polimento; 3) a polimerização dos espécimes ocorreu sem a presença de oxigênio. A 

cor dos espécimes foi avaliada. Em seguida, os espécimes foram imersos em 

solução de 0.2% de eritrosina por 7 dias. A cor foi determinada através do sistema 

CIELab. Não houve diferença estatisticamente significativa no manchamento entre 

os grupos 1 e 2. O grupo 3 apresentou menor manchamento que o grupo 1 nos 

espécimes do Spectrum e do Aelitefil, mas não houve diferença para a amostra do 

Z100. Os autores concluíram que não houve diferença de manchamento entre os 

espécimes polidos dos espécimes com superfície obtida com a tira de poliéster. 

A qualidade da superfície das restaurações dentais é um dos fatores 

importantes que determinam o sucesso de uma restauração. Lu et al. (87) 

investigaram os fatores que influenciam a resistência ao manchamento de resinas 

compostas. Os autores testaram um nanocompósito (Filtek Supreme), um compósito 

microparticulado (Filtek A110), um compósito microhíbrido (Filtek Z250) e um 

compósito microhíbrido para restaurações em dentes posteriores (Filtek P60), todos 

da 3M ESPE. Trinta e seis espécimes por material foram confeccionados e divididos 

aleatoriamente em 6 grupos. Os espécimes de 5 grupos foram polidos com lixas de 

granulação 1000, 1200, 1500, 2000 e 2500, respectivamente, com velocidade de 

120 rpm com força de 54N. Os espécimes do sexto grupo foram polidos com lixas de 

granulação 2500 ou 1200 e usados como controle. A razão pela qual os autores 

usaram dois tipos de granulação de lixas no grupo controle foi verificar se a 

rugosidade superficial influenciaria a alteração de cor dos espécimes mantidos em 

água destilada. Após a realização do polimento, os espécimes foram imersos em 

café. A solução foi trocada a cada dois dias. A mensuração da cor foi realizada 

inicialmente (baseline) e após 3, 7 e 14 dias. A diferença de cor foi calculada através 
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do sistema CIELab. As quatro resinas responderam diferentemente ao polimento. A 

Supreme e a A110 tiveram valores menores de rugosidade superficial do que a Z250 

e P60. Os resultados mostram que as resinas com menor rugosidade superficial 

apresentaram menores valores de manchamento. No entanto, a resina A110 não 

apresentou diferença de manchamento quando a rugosidade superficial foi alterada. 

Assim, os autores relatam que o tamanho das partículas de carga não foi o único 

fator a influenciar o manchamento. As características químicas da matriz orgânica 

também influenciaram a resistência ao manchamento das resinas compostas. A 

diferença de cor dos espécimes imersos em café foi aumentada conforme o tempo 

de imersão. 

Um acabamento e polimento adequados da restauração de resina composta 

são procedimentos críticos que melhoram a estética e a durabilidade das 

restaurações. Choi et al. (88) realizaram um estudo cujos objetivos foram 1) 

determinar as alterações in vitro na rugosidade superficial e na cor de resinas 

compostas após a aplicação de três sistemas de acabamento e polimento; 2) avaliar 

a diferença na estabilidade de cor após imersão em substância corante após o 

polimento; e 3) avaliar os efeitos da condição da superfície, especialmente 

rugosidade, na mensuração da cor. Quatro compósitos foram avaliados: Filtek 

Supreme (3M ESPE), Synergy Compact (Coltene/Whaledent), Tescera (Bisco) e 

Z100 (3M ESPE). Avaliaram a cor dos espécimes com e sem polimento. Foram 

testados 3 sistemas de polimento. O processo de manchamento foi realizado com 

solução de azul de metileno a 2% a 37ºC. Após 24h os espécimes foram lavados 

com água destilada por 30 segundos e a cor avaliada. As resinas compostas 

avaliadas não apresentaram diferença significativa de rugosidade nos três diferentes 

tipos de sistemas de polimento utilizados. A susceptibilidade ao manchamento pelos 

compósitos avaliados não foi relacionada ao tipo de polimento realizado 

isoladamente.  

Badra et al. (51) avaliaram a influência de diferentes bebidas (Coca-cola, 

cachaça, café e saliva artificial) na microdureza e rugosidade superficial de uma 

resina microparticulada, uma híbrida e uma de baixa viscosidade. As propriedades 

foram avaliadas nos períodos de 24h e 7, 30 e 60 dias após a confecção dos 

espécimes. Os resultados demonstram que todas as bebidas avaliadas alteraram de 

alguma maneira a microdureza e/ou a rugosidade superficial das resinas testadas. O 

grau de alteração foi dependente das características do material, do tipo de bebida e 
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do período avaliado. Neste estudo um maior o número de imersões nas bebidas 

resultou em um impacto mais acentuado nas propriedades da resina. 

Lu et al. (87) investigaram os fatores que influenciam a resistência ao 

manchamento de resinas compostas. Os autores testaram um nanocompósito (Filtek 

Supreme), um compósito microparticulado (Filtek A110), um compósito microhíbrido 

(Filtek Z250) e um compósito microhíbrido para restaurações em dentes posteriores 

(Filtek P60), todos da 3M ESPE. Trinta e seis espécimes por material foram 

confeccionados e divididos aleatoriamente em 6 grupos. Os espécimes de 5 grupos 

foram polidos com lixas de granulação 1000, 1200, 1500, 2000 e 2500, 

respectivamente, com velocidade de 120 rpm com força de 54N. Os espécimes do 

sexto grupo foram polidos com lixas de granulação 2500 ou 1200 e usados como 

controle. A razão pela qual os autores usaram dois tipos de granulação de lixas no 

grupo controle foi verificar se a rugosidade superficial influenciaria a alteração de cor 

dos espécimes mantidos em água destilada. Após a realização do polimento, os 

espécimes foram imersos em café. A mensuração da cor foi realizada inicialmente 

(baseline) e após 3, 7 e 14 dias. A diferença de cor foi calculada através do sistema 

CIELab. As quatro resinas responderam diferentemente ao polimento. A Filtek 

Supreme e a Filtek A110 tiveram valores menores de rugosidade superficial do que 

a Z250 e P60. Os resultados mostram que as resinas com menor rugosidade 

superficial apresentaram menores valores de manchamento. No entanto, a resina 

A110 não apresentou diferença de manchamento quando a rugosidade superficial foi 

alterada. Assim, os autores relatam que o tamanho das partículas de carga não foi o 

único fator a influenciar o manchamento. As características químicas da matriz 

orgânica também influenciaram a resistência ao manchamento das resinas 

compostas, uma vez que a Filtek A110 possui um sistema de matriz orgânica 

diferente dos outros 3 materiais testados. A diferença de cor dos espécimes imersos 

em café foi aumentada conforme o tempo de imersão. 

Sarac et al. (89) avaliaram o efeito de técnicas de polimento na rugosidade 

superficial e alteração de cor de 3 compósitos (nanohíbrido, microhíbrido e híbrido). 

Foram testados 4 técnicas de polimento. Neste estudo, somente a alteração de cor 

causada pelo sistema de polimento foi levada em consideração, uma vez que os 

espécimes não foram imersos em qualquer tipo de fluido. A diferença de cor antes e 

após o polimento, apesar de significativa, não foi clinicamente visível. O material que 
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apresentou maior diferença de cor e maior rugosidade foi o compósito híbrido, 

devido ao tamanho das partículas de carga. 

Marghalani (90) avaliou a rugosidade superficial de alguns compósitos 

indicados para restaurações em dentes posteriores e comparou com o Filtek P90. 

Foram testados 8 diferentes sistemas de acabamento e/ou polimento. Os resultados 

mostram que o Filtek P90 foi o material com valores menores de Ra. O autor credita 

este resultado à composição do material, uma vez que apresenta menor 

porcentagem de carga e partículas menores de carga inorgânica, quando 

comparado aos outros materiais testados. 

Berger et al. (91) avaliaram a rugosidade superficial e susceptibilidade ao 

manchamento de 3 compósitos (diferentes partículas de carga inorgânica) após os 

procedimentos de acabamento e polimento. Foram testados 3  sistemas de 

polimento. A rugosidade superficial foi testada após o polimento dos espécimes. Os 

espécimes foram manchados com azul de metileno e a captação de corante foi 

medida e expressa em µg de corante/ml. Neste estudo, as partículas de carga dos 

compósitos testados variaram de 0,2 a 1,4 µm. Não foi possível observar relação 

entre tamanho da partícula de carga e rugosidade superficial. Apesar de haver 

diferença na rugosidade dos espécimes do grupo controle (compósitos fotoativados 

sob fita de poliéster), houve diferença na captação de corantes. Filtek Supreme Plus 

apresentou menor susceptibilidade ao manchamento em todos os grupos de 

polimento testados. Os autores relatam também que este compósito, apesar de 

conter nanopartículas, não apresentou menor rugosidade superficial do que os 

outros materiais testados (Esthet-X e Renamel Microfill) 

Em 2011, de Andrade et al. (92) avaliaram as mudanças na rugosidade 

superficial e estabilidade de cor de um compósito nanoparticulado após 

clareamento, seguido de imersão em soluções corantes (café e vinho tinto). A 

imersão nas soluções corantes aumentou a rugosidade superficial dos espécimes. 

No entanto, não houve diferença significativa entre as soluções testadas, inclusive 

água destilada. Os autores atribuíram a alteração de rugosidade à composição da 

resina, às substâncias corantes e ao tempo de imersão. 

Hosoya et al. (93) avaliaram os efeitos do polimento na rugosidade superficial, 

brilho e cor de compósitos. Três grupos de polimento foram testados. Na 

comparação do Ra, o grupo que teve como lixa final a de granulação #180 

apresentou rugosidade superficial significativamente maior do que os grupos que 
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tiveram lixa final de granulação #2000 e #3000. No entanto, não houve diferença 

significativa entre os últimos dois grupos. Não houve correlação significativa entre os 

parâmetros de cor L*a*b* e a rugosidade superficial. 

O objetivo do estudo de Ghinea et al. (94) foi avaliar a influência da 

rugosidade superficial na cor dos compósitos odontológicos, determinando as 

diferenças de cor causadas pela variação das condições da superfície do material. 

Foram testados 10 compósitos com a mesma composição orgânica e mesmo tipo de 

partículas de carga. Diferentes níveis de rugosidade foram obtidos através do uso de 

lixas de variadas granulações. Não houve diferença significativa nos valores de Ra 

entre os três tipos de compósitos testados (microparticulado, híbrido e microhíbrido). 

Os autores consideram que a rugosidade superficial não é influenciada pelo 

tamanho e distribuição das partículas de carga inorgânica. Os resultados mostram 

que as diferentes rugosidades superficiais causaram diferença na cor dos 

espécimes. No entanto, a diferença de cor não foi clinicamente significativa. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 
Este estudo in vitro teve como objetivos: 

a) Avaliar a possível relação do manchamento artificial de compósitos resinosos 

com grau de conversão, rugosidade superficial, sorção e solubilidade. 

b) Avaliar a possível diferença de submeter os compósitos ao manchamento 

imediatamente ou após 24 horas à confecção dos espécimes. 

c) Comparar o manchamento de cinco compósitos diferentes quando imersos 

em café e vinho tinto. 

d) Comparar dois métodos na realização do teste de sorção e solubilidade de 

compósitos odontológicos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
Foram utilizadas cinco resinas compostas disponíveis comercialmente (Quadro 

4.1).  
Compósito Fabricante Tempo de fotoativação 

IPS Empress Direct Ivoclar Vivadent 20 s 
Charisma Opal Heraeus Kulzer 20s 

Filtek P90 3M Espe 40 s 
GrandioSO Voco 20s 
N’Durance Septodont 30s 

Quadro 4.1 – Compósitos testados 
 
  

Uma única cor de compósito (A2) foi usada para minimizar os efeitos da cor 

na fotopolimerização(81). Compósitos com diferentes translucências podem 

apresentar comportamento diferente no que diz respeito ao grau de conversão, 

devido à dispersão de luz no material(95). 

A composição dos compósitos testados está no Quadro 4.2. 

 

 

Compósito Composição 
Orgânica 

Composição 
Inorgânica 

% Carga 
Inorgânica Lote Tempo de 

exposição 
Charisma Opal 

(Heraeus Kulzer, Hanau, 
Alemanha) 

Bis-GMA Vidro de bário alumínio 
Sílica 58% vol 010024 20 s 

Filtek P90 
(3M ESPE) 

Silorano 
 

Sílica/silano 
Trifluoreto de yttrium 

55% vol 
76% peso N194550 40 s 

Grandio SO 
(Voco, Cuxhaven, 

Alemanha) 

Bis-GMA 
TEGDMA Fabricante não informa 87% peso 

71,4% vol 1116276 20 s 

IPS Empress Direct 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) 
Dimetacrilatos 

Vidro de barrio 
Trifluoreto de itérbio 

Óxidos mistos 
Dióxido de silício 

 

75-79% 
peso 

52-59% vol 
N21727 20 s 

N’Durance 
(Septodont, Louisville, EUA) 

Bis-GMA 
UDMA 

DDCDMA 

Fluoreto de itérbio 
Vidro de sílica 

Bário 

80% peso 
65% vol K0611-3 30 s 

Quadro 4.2 – Composição dos materiais 
 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

 O delineamento experimental deste estudo está expresso na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Esquema representativo do delineamento experimental deste estudo 
 

 

4.2 SORÇÃO E SOLUBILIDADE 

 
 
4.2.1 Confecção dos espécimes 

 

 

Foram confeccionados 10 espécimes de cada material em uma matriz de teflon, 

com 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. Em uma superfície plana foi 

posicionada uma lâmina de vidro com uma tira de poliéster e sobre ela a matriz de 

teflon. O compósito foi inserido em única porção (Figura 4.2) e uma tira de poliéster 

e uma lâmina de vidro foram posicionadas sobre ele, pressionando para que o 

excesso de material fosse removido e uma superfície plana obtida. A resina foi 

fotoativada com lâmpada de luz LED (Elipar Freelight – 3M ESPE) pelo tempo 

indicado pelos fabricantes (Tabela 1). A potência da luz do fotopolimerizador é de 

650 mW/cm2, que foi constantemente aferida com radiômetro . A fotoativação foi 

realizada com a ponta do aparelho tocando a lâmina de vidro (1 mm de espessura) 

40	  espécimes	  
de	  cada	  compósito	  

10	  espécimes	  
Teste	  de	  sorção	  de	  

solubilidade	  

GRUPO	  1	  
Teste	  de	  sorção	  e	  
solubilidade	  com	  
desidratação	  prévia	  

(n=5)	  

GRUPO	  2	  
Teste	  de	  sorção	  e	  
solubilidade	  sem	  
desidratação	  prévia	  

(n=5)	  

30	  espécimes	  
Testes	  de	  grau	  de	  

conversão,	  
manchamento	  e	  
rugosidade	  

GRUPO	  IMEDIATO	  
Testes	  iniciados	  

imediatamente	  após	  a	  
confecção	  dos	  
espécimes	  
(n=15)	  

GRUPO	  24	  HORAS	  
Testes	  iniciados	  24	  h	  
após	  a	  confecção	  dos	  

espécimes	  
(n=15)	  
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posicionada sobre a matriz, de maneira que a distância de fotoativação fosse 

padronizada. Os excessos das bordas dos espécimes foram removidos com lixa de 

carbeto de silício de granulação no 1.200. 

 

 
Figura 4.2 – Matriz de teflon 

 

 

4.2.2 Teste de sorção e solubilidade 
 

 

A maioria das pesquisas (65, 67, 96, 97) que realiza o teste de sorção e 

solubilidade desidrata os espécimes até que atinjam uma massa constante para, em 

seguida, colocar os espécimes imersos em solução. No entanto, in vivo, os materiais 

não são submetidos a essa desidratação inicial, sendo colocados em ambiente bucal 

instantes após a confecção das restaurações. Dessa maneira, neste estudo, o teste 

de sorção e solubilidade foi realizado das duas maneiras: com desidratação prévia 

(grupo 1) e sem desidratação prévia (grupo 2). 

Duas medidas foram realizadas com paquímetro digital (Mitutoyo Sul 

Americana – Suzano - Brasil) nos espécimes antes do início do processo de sorção 

e solubilidade: diâmetro e espessura. Para o diâmetro cinco medições foram 

realizadas e uma média obtida. Para a espessura cinco medições foram realizadas e 

uma média obtida. Em seguida a área foi calculada, em milímetros quadrados, a 

partir da média do diâmetro e então, usando a média da espessura, foi calculado o 

volume, V, em mm3. 

No grupo 1, os espécimes foram colocados inicialmente em um dessecador 

contendo sílica gel e mantidos a 37ºC. A pesagem aconteceu diariamente até a 

desidratação completa obtendo-se uma massa constante (m1). Após o processo de 

dessecamento, os espécimes foram imersos separadamente em 10 ml de água 

destilada a 37ºC por 7 dias. Na sequência, os espécimes foram secos com papel 

absorvente e pesados (m2). Os espécimes foram levados para um dessecador 
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contendo sílica gel e mantidos em 37º C. Após o período de 1 dia os espécimes 

foram pesados e levados novamente para o dessecador para o recondicionamento 

da massa. Este procedimento foi repetido até que uma massa constante foi obtida 

(m3). 

No grupo 2, os espécimes foram pesados 15 minutos após sua confecção 

(m0) em balança de precisão (Mettler-Toledo AB204), com precisão de 0,1 mg. Em 

seguida, os espécimes foram imersos separadamente em 10 ml de água destilada a 

37ºC. Eles foram mantidos assim por 7 dias. O procedimento continuou da mesma 

maneira descrita no grupo 1, obtendo-se m2 e m3. 

Para o cálculo da sorção de água (Wsp), em µg/mm3, foi usada a seguinte 

fórmula (97): 

 

Grupos 1 e 2:    𝑊𝑠𝑝 = !!!!!
!

 

 

onde 

m2 é a massa do espécime, em µg, após a imersão em água destilada artificial 

m3 é a massa recondicionada do espécime, em µg 

V é o volume do espécime, em mm3 

Para o cálculo da solubilidade (Wsl), em µg/mm3, foi usada a seguinte 

fórmula(97): 

 

Grupo 2:    𝑊𝑠𝑙 = !!!!!
!

 

 

Grupo 1:    𝑊𝑠𝑙 = !!!!!
!

 

 

onde 

m0, é a massa inicial obtida após a fotoativação, em µg, previamente à imersão na 

água destilada artificial 

m1 é a massa condicionada, em µg, previamente à imersão na água destilada 

artificial 

m3 é a massa recondicionada do espécime, em µg 

V é o volume do espécime, em mm3 
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4.3 GRAU DE CONVERSÃO, MANCHAMENTO E RUGOSIDADE 

 
 

Foram confeccionados 30 espécimes de cada material para avaliação do grau 

de conversão, manchamento e rugosidade superficial. Os corpos de prova foram 

confeccionados da mesma maneira descrita no item 3.1.1. No entanto, antes da 

fotoativação foi realizada a leitura do espectro, no espectrofotômetro, para o cálculo 

do grau de conversão (descrito no item 3.2.1). 

Após a leitura do espectro inicial, os espécimes foram divididos em dois 

grupos: a) imediato e b) 24 horas. No grupo “imediato”, o grau de conversão foi 

medido imediatamente após a fotoativação e o processo de manchamento foi 

iniciado na sequência. No grupo “24 horas”, o grau de conversão foi medido 24 h 

após a confecção do espécime e o processo de manchamento foi iniciado na 

sequência.  

O  polimento para ambos os grupos foi realizado após a fotoativação na politriz 

(Ecomet – Buehler – USA) com irrigação. A seguinte sequência de lixas carbeto de 

silício foi utilizada: #600, #1200 e #2000 (94). O polimento foi padronizado com o 

uso de um dispositivo (Figura 4.3) que pressiona o corpo de prova contra a lixa. O 

polimento foi realizado durante 10 s em cada granulação de lixa, polindo somente a 

face do corpo de prova que foi fotoativado. Após o polimento, os espécimes do 

grupo “imediato” foram levados para o corante e os espécimes do grupo “24 horas” 

foram mantidos em água destilada a 37oC por 24 h antes da imersão na bebida 

corante. 

 

 

 
Figura 4.3 – Dispositivo utilizado no polimento dos espécimes 
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Embora cada fabricante recomende um sistema específico para realização do 

polimento, optou-se por usar o mesmo tipo de polimento para todos os materiais 

para evitar possíveis diferenças que pudessem ser causadas por este processo (98). 

O uso de lixas de carbeto de silício não é usual na clínica odontológica. No entanto, 

foi o sistema aplicado por ser um método que permite melhor padronização. 

 

 

4.3.1 Grau De Conversão 
 

	  

O grau de conversão foi determinado através da espectroscopia infravermelha 

com Transformada de Fourier (FTIR) com espectrofotômetro FTIR (modelo Vertex 

70, Bruker Optics, Ettlingen, Alemanha), do Departamento de Materiais Dentários da 

FOUSP (Figura 4.4), com faixa de trabalho em infravermelho próximo (NIR), detector 

TE-InGaAs e beamsplitter de KBr. Foi usada a resolução de 4cm-1 e 2 scans por 

espécime. O funcionamento do aparelho se dá a partir da estimulação das 

moléculas do material por um feixe de luz laser (Nd:YAG – comprimento de onda de 

1064nm). Os grupos funcionais ativos presentes nas amostras, uma vez excitados, 

emitem freqüências específicas que estão relacionadas com seu modo de vibração. 

O espectro espalhado é captado por um detector sensível. Os dados são 

armazenados em um computador e, em seguida, levados ao software Opus para 

análise das curvas espectrais. 

 

 

 
             Figura 4.4 – FTIR 

 

 

O FTIR foi a metodologia utilizada na avaliação do grau de conversão por ser 

uma ferramenta indicada para avaliar a conversão monomérica tanto dos 



 
 
                           

54 

compósitos baseados em dimetacrilatos quanto daqueles baseados em silorano 

(81). 

A análise do grau de conversão é feita a partir de duas leituras do espectro, 

da amostra não polimerizada e após a polimerização.  Para isso foi usada uma 

matriz de teflon de 10 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. A matriz foi 

posicionada sobre uma lâmina de vidro de 1 mm de espessura e o compósito foi 

inserido em único incremento. Em seguida, outra lâmina de vidro foi posicionada 

sobre a matriz, fazendo pressão para extravasamento de eventual excesso do 

material. Este conjunto foi preso com fita adesiva nas extremidades e levado ao 

espectrofotômetro para a leitura do espectro inicial.  

Os espécimes foram divididos em dois grupos: “imediato” e “24 horas”. No grupo 

“imediato”, os espécimes foram submetidos à segunda leitura no espectrofotômetro 

imediatamente após a fotoativação. No grupo “24 horas”, os espécimes foram 

polidos após a fotoativação e ficaram imersos em água destilada a 37oC por 24 

horas. Na sequência, o espectro foi lido novamente para o cálculo do grau de 

conversão. O cálculo foi realizado a partir da seguinte fórmula: 

 

 

𝐺𝐶   % =   100  𝑥  [1−
𝑎
𝑏] 

onde: 

a = intensidade da banda 6165 cm-1 gerada pelas ligações =C–H do polímero; 

b = = intensidade da banda 6165 cm-1 gerada pelas ligações =C–H do monômero 

(99) 

A química do compósito baseado em silorano é diferente dos compósitos 

baseados em metacrilato. Assim, a equação usada no cálculo do grau de conversão 

do silorano foi:  

 

 

𝐺𝐶   % =   100  𝑥  [1−
𝑎
𝑏] 

 

 

onde:  
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a = intensidade da banda 4155 cm-1 gerada pelas ligações −C−O−C− do polímero; 

b = = intensidade da banda 4155 cm-1 gerada pelas ligações −C−O−C− do 

monômero 

 

 

4.3.2 Rugosidade superficial 
 
 

Para a determinação da rugosidade superficial foi utilizado o rugosímetro 

Surface Roughness Tester Mitutoyo SJ-201P (Mitutoyo, Japao), que é um aparelho 

de alta sensibilidade, com ponta apalpadora de diamante que percorre a superfície. 

Uma unidade acoplada processa as informações, registrando os resultados em um 

visor. 

Uma calibragem prévia foi realizada sobre uma superfície padrão pertencente 

ao próprio aparelho, para posterior leitura dos espécimes. Duas leituras da 

rugosidade superficial foram feitas: imediatamente antes da leitura inicial da cor dos 

espécimes e após o manchamento artificial dos mesmos. O parâmetro utilizado foi a 

rugosidade aritmética (Ra), que traduz o valor médio do perfil percorrido pela ponta 

diamantada do aparelho, sobre a superfície da amostra. A ponta percorre a 

superfície e seus movimentos verticais são convertidos em um sinal elétrico, emitido 

ao microcomputador. Diferentes geometrias de superfície podem produzir valores de 

rugosidade média idênticos, prejudicando uma análise mais apurada dos resultados. 

Para diminuir esta possibilidade, deve-se utilizar um filtro (cut-off) que elimine a 

detecção de irregularidades acima desse limiar. O parâmetro utilizado neste estudo 

foi cut-off de 0,25 mm e distância de varredura de 5 mm. O valor de Ra foi medido 

em µm. Foram realizadas 5 leituras em cada espécime e uma média obtida. Os 

valores foram anotados em planilha própria e analisados estatisticamente. O 

rugosímetro permite a quantificação da rugosidade de superfície pelo cálculo de Ra 

e quanto mais algo for esse valor, mais rugosa é a superfície (9). 

 
 
4.3.3 Manchamento artificial 
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O teste de manchamento foi realizado imediatamente após a confecção dos 

espécimes (grupo “imediato”) e após o período de 24 h (grupo “24 horas”). Os 

espécimes foram levados ao espectrofotômetro (Figura 4.5) Cintra 10 UV (Visible 

Spectrometer, GBC, Austrália – FAPESP no 05159695-1) para a leitura inicial da cor 

usando o sistema CIELab, pois este é adequado para determinar pequenas 

diferenças de cor(100). 

 

 

 
Figura 4.5 – Espectrofotômetro 

 

 

O método para avaliação da cor foi a reflectância. Os parâmetros utilizados 

foram iluminante D65(21), com observador em 2º e fundo branco(50). Esta cor de 

fundo será escolhida por apresentar melhores resultados com resinas translúcidas 

na avaliação da cor através da reflectância(31). O iluminante padrão D65 da CIE 

apresenta uma temperatura de cor equivalente a 6500 K e representa a média da luz 

do dia(21). O intervalo de leitura foi de 380 a 780 nm, com passo de leitura de 9,6 

nm. 

Os efeitos do manchamento causado por substâncias corantes são medidos 

através do espectrofotômetro e expressados em unidades de ΔE, com valores 

menores indicando menos manchamento. O valor de ΔE representa as alterações 

relativas de cor que um observador pode relatar para materiais após um tratamento 

ou entre períodos de tempo.(35)  

Na sequência os espécimes foram divididos em 3 grupos: água destilada 

artificial (controle), café e vinho tinto e imersos nas soluções corantes a 37oC, pelo 

período de 7 dias (43). As soluções corantes utilizadas foram café (Nescafé Original, 

Nestlé, SP, Brasil) e vinho tinto (13% vol. álcool - Santa Carolina, Reservado, 

Cabernet Sauvignon, D.O. Valle Central, Chile, 2006). Para a confecção do café 

foram utilizados 3 g do pó do café para cada 100 ml de água destilada, conforme 
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orientação do fabricante. Após o período de manchamento, os espécimes tiveram a 

cor novamente aferida (Lf). 

O cálculo da diferença de cor foi realizado a partir dos valores de L*, a* e b* 

obtidos das leituras Li e Lf. Dessa maneira foi possível comparar a diferença de cor 

dos espécimes através da fórmula CIEDE2000: 

 

 

∆E!! = {
∆𝐿!

𝐾!𝑆!

!

+
∆𝐶!

𝐾!𝑆!

!

+
∆𝐻!

𝐾!𝑆!

!

+ 𝑅!
∆𝐶!

𝐾!𝑆!
𝑥

∆𝐻!

𝐾!𝑆!
}
!
! 

 

 

onde ΔL’, ΔC’ e ΔH’ são as diferenças entre luminosidade, croma e matiz entre os 

dois espécimes comparados. SL, SC E SH são as funções de pesagem para os 

componentes de luminosidade, croma e matiz, respectivamente. KL, KC e KH são 

fatores paramétricos que são ajustados de acordo com os diferentes parâmetros de 

visualização. 

Quanto menor o valor do ΔE00, menor a diferença de cor entre a cor inicial do 

compósito e a cor apresentada após uma das fases listadas acima. 

O sistema CIE L*a*b* foi escolhido para o registro da diferença de cor porque é 

bem indicado para determinar pequenas diferenças de cor e tem sido amplamente 

utilizado na literatura odontológica. 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

As hipóteses de nulidade avaliadas foram: 

• O manchamento dos compósitos não possui relação com grau de conversão, 

rugosidade, sorção e solubilidade dos materiais testados. 

• O manchamento apresentado pelos grupos “imediato” e “24 horas” não é 

estatisticamente diferente. 

• O comportamento dos compósitos na presença das bebidas corantes não é 

estatisticamente diferente. 
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• O manchamento provocado pelas diferentes bebidas corantes não é 

estatisticamente diferente. 

• Os dois métodos testados para sorção e solubilidade não apresentam 

resultados estatisticamente diferentes. 

Os dados obtidos nos testes realizados foram submetidos à análise estatística 

para determinação da homogeneidade e normalidade da amostra. Foram realizados 

análise de variância (ANOVA) e, na sequência, teste de Games-Howell. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 MANCHAMENTO 

 

 

Os dados foram obtidos a partir da diferença de cor (ΔE00) dos espécimes, 

antes e após o manchamento com as bebidas corantes, e submetidos à Análise de 

Variância (ANOVA) de 3 fatores (marcas das resinas; tempo “Imediato” e “24 horas”; 

corantes). A comparação entre os subgrupos foi realizado pelo Teste de Games-

Howell, uma vez que os dados não apresentaram normalidade e homogeneidade.  

As médias e os respectivos desvios-padrão dos diferentes grupos estão expressos 

na Tabela 5.1.  

 
 
Tabela 5.1 – Valores de média e desvio-padrão das diferenças de cor (ΔE00) para todas as condições 
                     experimentais 
 

Resina	   Tempo	   Corante	  
ΔE00	  

Média	   Desvio	  
Padrão	  

CHAR	  

IMEDIATO	  

ÁGUA	   1.29	   0.36	  

CAFE	   5.64	   1.23	  

VINHO	   6.97	   1.46	  

24H	  

ÁGUA	   1.92	   1.24	  

CAFE	   7.16	   0.55	  

VINHO	   7.49	   0.82	  

EMPR	  

IMEDIATO	  

ÁGUA	   0.71	   0.19	  

CAFE	   5.68	   0.79	  

VINHO	   8.39	   1.21	  

24H	  

ÁGUA	   0.46	   0.29	  

CAFE	   7.14	   1.46	  

VINHO	   9.02	   0.79	  

GRAN	  

IMEDIATO	  

ÁGUA	   1.23	   0.32	  

CAFE	   3.54	   0.26	  

VINHO	   5.69	   1.01	  

24H	  

ÁGUA	   0.84	   0.52	  

CAFE	   5.53	   1.00	  

VINHO	   5.84	   1.19	  
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Conclusão	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
NDUR	  

	  
IMEDIATO	  

	  
ÁGUA	  

	  
1.31	  

	  
0.25	  

CAFE	   4.38	   1.23	  

VINHO	   5.39	   1.06	  

24H	  

ÁGUA	   1.54	   0.15	  

CAFE	   3.46	   0.30	  

VINHO	   6.00	   1.22	  

P90	  

IMEDIATO	  

ÁGUA	   1.64	   0.32	  

CAFE	   2.29	   0.57	  

VINHO	   7.13	   1.17	  

24H	  

ÁGUA	   1.46	   0.42	  

CAFE	   2.97	   0.43	  

VINHO	   6.25	   1.25	  

 
 
 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados da ANOVA para os grupos na avaliação 

da alteração de cor. E a tabela 5.3 expressa o resultado do teste de Games-Howell. 

 

 
Tabela 5.2 – Resultado da ANOVA na comparação dos valores de ΔE00 

 

Fonte	  de	  Variação	   Soma	  dos	  
Quadrados	  

G.L.	   Quadrado	  
Médio	  

F	   p	   Poder	  

Marcas	   117.274	   4	   29.318	   62.605	   .000	   1.000	  

Tempo	   5.774	   1	   5.774	   12.330	   .001	   .936	  
Meio	   826.592	   2	   413.296	   882.523	   .000	   1.000	  

Marcas	  +	  Tempo	   8.812	   4	   2.203	   4.704	   .001	   .944	  

Marcas	  +	  Meio	   118.371	   8	   14.796	   31.595	   .000	   1.000	  

Tempo	  +	  Meio	   4.458	   2	   2.229	   4.760	   .010	   .784	  

Marcas	  +	  Tempo	  +	  Meio	   25.999	   8	   3.250	   6.939	   .000	   1.000	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                           

61 

 
Tabela 5.3 – Resultado do teste de Games-Howell na comparação dos valores de ΔE00 dos diferentes 
                     grupos testados 
 

ΔE00	  

	  
A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	  

P90	  IM	  CAFÉ	   2.29	  
	   	   	   	   	   	  

P90	  24H	  CAFÉ	   2.97	  
	   	   	   	   	   	  

NDUR	  24H	  CAFÉ	   3.46	   3.46	  
	   	   	   	   	  

GRAN	  IM	  CAFÉ	   3.54	   3.54	   3.54	  
	   	   	   	  

NDUR	  IM	  CAFÉ	   4.38	   4.38	   4.38	   4.38	  
	   	   	  

NDUR	  IM	  VINHO	  
	  

5.39	   5.39	   5.39	   5.39	  
	   	  

GRAN	  24H	  CAFÉ	  
	  

5.53	   5.53	   5.53	   5.53	  
	   	  

CHAR	  IM	  CAFÉ	  
	  

5.64	   5.64	   5.64	   5.64	  
	   	  

EMPR	  IM	  CAFÉ	  
	  

5.68	   5.68	   5.68	   5.68	  
	   	  

GRAN	  IM	  VINHO	  
	  

5.69	   5.69	   5.69	   5.69	  
	   	  

GRAN	  24H	  VINHO	  
	   	  

5.84	   5.84	   5.84	  
	   	  

NDUR	  24H	  VINHO	  
	   	   	  

6.00	   6.00	  
	   	  

P90	  24H	  VINHO	  
	   	   	  

6.25	   6.25	   6.25	  
	  

CHAR	  IM	  VINHO	  
	   	   	   	  

6.97	   6.97	   6.97	  

P90	  IM	  VINHO	  
	   	   	   	  

7.13	   7.13	   7.13	  

EMPR	  24H	  CAFÉ	  
	   	   	   	  

7.14	   7.14	   7.14	  

CHAR	  24H	  CAFÉ	  
	   	   	   	  

7.16	   7.16	   7.16	  

CHAR	  24H	  VINHO	  
	   	   	   	  

7.49	   7.49	   7.49	  

EMPR	  IM	  VINHO	  
	   	   	   	   	  

8.39	   8.39	  

EMPR	  24H	  VINHO	  
	   	   	   	   	   	  

9.02	  

*Colunas com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas 
 
 
 

Os Gráficos 5.1 e 5.2 ilustram o manchamento dos compósitos por café e 

vinho tinto, respectivamente, na comparação dos grupos “Imediato” e “24 horas”. 
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Gráfico 5.1 – Ilustração da comparação dos valores de ΔE00 dos grupos “Imediato” e “24 horas” dos 
                      compósitos manchados com café 
 
 
 

 
Gráfico 5.2 – Ilustração da comparação dos valores de ΔE00 dos grupos “Imediato” e “24 horas” dos 
                     compósitos manchados com vinho tinto 
 

 

5.2 SORÇÃO E SOLUBILIDADE 

 

 

As médias e os respectivos desvios-padrão dos valores obtidos nos testes de 

sorção e solubilidade estão expressos na Tabela 5.4 e 5.5, respectivamente. 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

P90 IM  P90 
24H  

GRAN 
IM  

GRAN 
24H  

NDUR 
IM  

NDUR 
24H  

CHAR 
IM  

CHAR 
24H  

EMPR 
IM  

EMPR 
24H  

2.29 
2.97 

3.54 

5.53 

4.38 

3.46 

5.64 

7.16 

5.68 

7.14 

Δ
E 0

0 

MANCHAMENTO CAFÉ 
 

IMEDIATO X 24H 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

NDUR 
IM  

NDUR 
24H  

GRAN 
IM  

GRAN 
24H  

P90 IM  P90 
24H  

CHAR 
IM  

CHAR 
24H  

EMPR 
IM  

EMPR 
24H  

5.39 
6 5.69 5.84 

7.13 
6.25 

6.97 
7.49 

8.39 
9.02 

Δ
E 0

0 

MANCHAMENTO VINHO 
 

IMEDIATO X 24H 



 
 
                           

63 

Tabela 5.4 - Valores de média e desvio-padrão dos valores de sorção (µg/mm3) para todas as 
                    condições experimentais 
 

Marcas Grupos Média Desvio 
Padrão N 

CHARISMA	  
Grupo 1 21.61 1.58 5 

Grupo 2 22.46 1.56 5 

P90	  
Grupo 1 6.42 1.07 5 

Grupo 2 6.61 1.14 5 

EMPRESS	  
Grupo 1 14.09 0.88 5 

Grupo 2 16.36 2.16 5 

GRANDIO	  
Grupo 1 9.2 1.22 5 

Grupo 2 9 0.99 5 

N'DURANCE	  
Grupo 1 12.82 2.02 5 

Grupo 2 13.04 0.64 5 

 
 
 
Tabela 5.5 - Valores de média e desvio-padrão dos valores de solubilidade (μg/mm3) para todas as 
                    condições experimentais 
 

Marcas Grupos Média Desvio 
Padrão N 

CHARISMA	  
Grupo 1 6.77 0.51 5 

Grupo 2 7.13 1.78 5 

P90	  
Grupo 1 -5.88 0.58 5 

Grupo 2 -5.42 0.66 5 

EMPRESS	  
Grupo 1 5.02 0.91 5 

Grupo 2 5.08 1.58 5 

GRANDIO	  
Grupo 1 0.61 0.56 5 

Grupo 2 -0.80 1.33 5 

N'DURANCE	  
Grupo 1 0.87 1.20 5 

Grupo 2 -0.02 0.75 5 

 
 
Para a análise dos dados obtidos nos testes de sorção e solubilidade, foi 

realizada ANOVA de 2 fatores (resinas; ambiente “com desidratação – grupo 1” e 
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“sem desidratação – grupo 2) e o teste de Games-Howell para identificação das 

diferenças encontradas. Os resultados dos testes de ANOVA para sorção e 

solubilidade estão expressos nas Tabela 5.6 e 5.7, respectivamente. Os resultados 

dos testes de Games-Howell para sorção e solubilidade estão expressos nas 

Tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. 

 
 

Tabela 5.6 – Resultado da ANOVA na comparação dos valores de sorção (µg/mm3) 
 

Fonte de Variação Soma dos 
Quadrados G.L. Quadrado 

Médio F p Poder 

Marcas 1437.032 4 359.258 181.808 .000 1.000 

Ambiente 5.511 1 5.511 2.789 .103 .371 

Marcas + Ambiente 9.454 4 2.363 1.196 .327 .340 

 
 

Tabela 5.7 – Resultado da ANOVA na comparação dos valores de solubilidade (µg/mm3) 
 

Fonte de variação Soma dos 
Quadrados G.L. Quadrado 

Médio F p Poder 

Marcas 969.322 4 242.330 208.893 .000 1.000 

Ambiente 1.003 1 1.003 .864 .358 .148 

Marcas + Ambiente 6.815 4 1.704 1.469 .230 .413 

 

 
Tabela 5.8 – Resultado do teste de Games-Howell na comparação dos valores de sorção (µg/mm3) 

            dos diferentes grupos testados 
SORÇÃO	  

	   A	   B	   C	   D	   E	  
P90	   GRUPO	  1	   6.4	   	   	   	   	  

GRUPO	  2	   6.6	   	  	   	  	   	  	   	  	  
GRANDIO	   GRUPO	  1	   9.0	   9.0	   	   	   	  

GRUPO	  2	   9.2	   9.2	   9.2	   	  	   	  	  
N’DURANCE	   GRUPO	  1	   	   12.8	   12.8	   12.8	   	  

GRUPO	  2	   	  	   	  	   13.0	   13.0	   	  	  
EMPRESS	   GRUPO	  1	   	   	   	   14.1	   	  

GRUPO	  2	   	  	   	  	   	  	   16.4	   	  	  
CHARISMA	   GRUPO	  1	   	   	   	   	   21.6	  

GRUPO	  2	   	  	   	  	   	  	   	  	   22.5	  
   *Colunas com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas 
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Tabela 5.9 – Resultado do teste de Games-Howell na comparação dos valores de solubilidade 

        (µg/mm3) dos diferentes grupos testados 
SOLUBILIDADE	  

	   	   A	   B	   C	  

P90	   GRUPO	  1	   -‐5.882	   	   	  

P90	   GRUPO	  2	   -‐5.420	   	   	  

GRANDIO	   GRUPO	  2	   	   -‐0.800	   	  

N’DURANCE	   GRUPO	  2	   	   -‐0.016	   	  

GRANDIO	   GRUPO	  1	   	   0.610	   	  

N’DURANCE	   GRUPO	  1	   	   0.874	   	  

EMPRESS	   GRUPO	  1	   	   	   5.016	  

EMPRESS	   GRUPO	  2	   	   	   5.078	  

CHARISMA	   GRUPO	  1	   	   	   6.766	  

CHARISMA	   GRUPO	  2	   	   	   7.126	  

   *Colunas com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas 
 
 

Os Gráficos 5.3 e 5.4 ilustram os valores de sorção e solubilidade, 

respectivamente, na comparação dos grupos 1 e 2. 

 

 

 
          Gráfico 5.3 – Ilustração da comparação dos valores de sorção dos Grupos 1 e 2  
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Gráfico 
5.4 – Ilustração da comparação dos valores de solubilidade dos Grupos 1 e 2  

 

 

5.3 GRAU DE CONVERSÃO 

 

 

Para a análise dos dados obtidos no teste de grau de conversão, foi realizada 

ANOVA de 2 fatores (resinas; tempo – “imediato” e “24 horas) e o teste de Games-

Howell para identificação das diferenças encontradas. O resultado do teste de 

ANOVA está expresso na Tabela 5.10 e o resultado do teste de Games-Howell está 

expresso na Tabela 5.11. 

 

 
 
Tabela 5.10 – Resultado da ANOVA na comparação dos valores do grau de conversão (%) 
 

Fonte	  de	  Variação	  
Soma	  dos	  
Quadrados	   G.L.	  

Quadrado	  
Médio	   F	   p	   Poder	  

Marcas	   23832.9	   4	   5958.2	   1484.140	   0.000	   1.00	  

Tempo	   20312.0	   1	   20312.0	   5059.544	   0.000	   1.00	  

Marcas	  +	  Tempo	   961.0	   4	   240.3	   59.846	   0.000	   1.00	  
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Tabela 5.11 – Resultado do teste de Games-Howell na comparação dos valores de grau de 
                       conversão (%) dos diferentes grupos testados 
 

GRAU	  DE	  CONVERSÃO	  

	   	   A	   B	   C	   D	   E	  

P90	   Imediato	   27.52	   	   	   	   	  
EMPRESS	   Imediato	   	   44.06	   	   	   	  
CHARISMA	   Imediato	  

	   	  
53.11	  

	   	  
P90	   24	  horas	  

	   	  
53.27	  

	   	  
GRANDIO	   Imediato	  

	   	  
55.87	  

	   	  
EMPRESS	   24	  horas	  

	   	   	  
68.55	  

	  
N’DURANCE	   Imediato	  

	   	   	  
70.76	  

	  
CHARISMA	   24	  horas	   	   	   	   	   79.78	  

GRANDIO	   24	  horas	  
	   	   	   	  

80.12	  

N’DURANCE	   24	  horas	  
	   	   	   	  

83.96	  

*Colunas com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas 
 

 

O Gráfico 5.5 ilustra os valores do grau de conversão, na comparação dos 

grupos “Imediato” e “24 horas. 
 

 

 
Gráfico 5.5 – Ilustração da comparação dos valores do grau de conversão dos grupos “Imediato” e 

        “24 horas”. Colunas com cores diferentes apresentam diferenças estatisticamente 
         significativas 
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5.4 RUGOSIDADE 

 

 

As médias e os respectivos desvios-padrão da rugosidade dos diferentes 

compósitos estão expressos na Tabela 5.12.  

Para a análise dos dados obtidos no teste de rugosidade superficial, foi 

realizada ANOVA de 2 fatores (resinas; tempo – “imediato” e “24 horas), que está 

expressa na Tabela 5.13. Não foi encontrada diferença significativa na rugosidade 

dos compósitos testados, porém o grupo “Imediato” apresentou rugosidade 

estatisticamente maior do que o grupo “24 horas”. 

 

 
Tabela 5.12 - Valores de média e desvio-padrão dos valores de rugosidade (Ra) para todas as 

         condições experimentais 
 

Marcas Grupos Média Desvio 
Padrão N 

Charisma	  
Imediato .1455 .04355 15 

24Hrs .1184 .02827 15 

Empres	  
Imediato .1465 .05852 15 

24Hrs .1165 .04057 15 

Grandio	  
Imediato .1407 .04307 15 

24Hrs .1276 .04088 15 

N’Durance	  
Imediato .1211 .05999 15 

24Hrs .1019 .03193 15 

P90	  
Imediato .1323 .05078 15 

24Hrs .1075 .03339 15 

 
Tabela 5.13 – Resultado da ANOVA na comparação dos valores do rugosidade superficial (Ra) 
 

Fonte	  de	  Variação	   Soma	  dos	  
Quadrados	  

G.L.	   Quadrado	  
Médio	  

F	   p	   Poder	  

Resinas	   .011	   4	   .003	   1.456	   .219	   .443	  

Tempo	   .020	   1	   .020	   9.967	   .002	   .880	  

Resinas	  +	  Tempo	   .001	   4	   .000	   .174	   .952	   .086	  
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5.5 CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 

 

 Para a análise da correlação entre manchamento e grau de conversão, 

rugosidade, sorção e solubilidade, foi aplicado o teste de correlação de Pearson. O 

resultado está expresso na Tabela 5.14. 

 

 
                     Tabela 5.14 – Resultado do teste de correlação de Pearson (r) 

 

 r 

Correlação manchamento x rugosidade 0,008 

Correlação manchamento x grau de conversão 0,104 

Correlação manchamento x sorção 0,466 

Correlação manchamento x solubilidade 0,542 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
Muito se discute sobre manchamento de compósitos, comparando-se materiais e 

corantes. No entanto, até o momento, não foi possível estabelecer quais 

propriedades da resina composta influenciam diretamente o manchamento da 

mesma. Esse estudo teve como objetivo principal correlacionar a alteração de cor de 

compósitos provocada por bebidas corantes com propriedades que poderiam 

predispor o manchamento. Assim, discutiremos cada propriedade avaliada 

analisando a possível relação com o manchamento das resinas compostas testadas. 

As alterações de cor podem ser causadas por fatores intrínsecos ou extrínsecos. 

Os fatores extrínsecos estão diretamente relacionados à dieta do paciente (55, 61). 

O impacto de uma bebida nas propriedades de um compósito pode ser diretamente 

relacionado com a quantidade e frequência de ingestão da mesma (51, 55, 61).  

Nesse estudo optou-se por testar o manchamento dos compósitos com café e vinho 

tinto, que são bebidas de consumo frequente.  

É comum observarmos no cotidiano do consultório o profissional orientar o 

paciente a não consumir bebidas corantes e alguns tipos de alimentos corantes nas 

primeiras 24 h após a confecção da restauração de resina composta. Parte desses 

profissionais alega que, como o compósito sofre grande sorção de água no primeiro 

dia, isso poderia levar a um manchamento precoce da restauração estética.  

Sabe-se que a sorção de água aumenta significativamente entre o momento da 

confecção do espécime e as horas e dias subsequentes, conforme Örtengren et al. 

(69) mostrou. Segundo o estudo de Dietschi et al. (43), uma imersão prévia em 

solução poderia diminuir os efeitos dos corantes sobre os compósitos. Eles relatam 

que o grupo que sofreu imersão prévia em solução salina apresentou menor 

manchamento do que o grupo imerso imediatamente no corante. Dessa maneira, 

poderia supor-se que, no presente estudo, os espécimes mantidos em água 

destilada por 24 h antes do armazenamento em bebida corante poderiam apresentar 

menor alteração de cor. No entanto, os resultados não apontam diferença 

significativa entre os grupos “imediato” e “24 h”, em todos os compósitos testados. 

Muitos autores (7, 24, 41, 43, 100, 101) apontam a sorção de água como um dos 

principais fatores no manchamento dos compósitos resinosos. Muitos deles usam 

como referência para tal afirmação o estudo de Satou et al. (41), realizado em 1989. 
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Nesse estudo, os autores avaliaram o manchamento superficial de dois tipos de 

resina sem carga: hidrofílicas e hidrofóbicas; com soluções hidrofílicas e 

hidrofóbicas. Não foi observada correlação positiva entre o ângulo de contato das 

resinas testadas e o ΔE das resinas manchadas pela solução hidrofílica. Por outro 

lado, com a solução hidrofóbica foi observada uma relação positiva entre o ângulo 

de contato e o ΔE. Uma vez que o ângulo de contato é um índice de hidrofobia, 

pode-se dizer que a interação hidrofóbica representa um importante papel no 

manchamento das resinas. Dessa maneira, baseando-se nos resultados 

encontrados pelos autores, não é possível afirmar que a sorção de água represente 

papel direto na pigmentação das resinas compostas.  

No entanto, indiretamente a água pode ser fator determinante no manchamento, 

uma vez que a água tem um importante papel na degradação química dos 

compósitos, resultando em hidrólise do material (7, 69). A presença de microtrincas 

na resina composta como resultado dos efeitos da expansão e plastificação 

causados pela sorção de água, em paralelo com fendas interfaciais criadas entre 

carga e matriz, permitem a penetração de corantes e manchamento da restauração 

(7, 49, 54). As partículas de carga, mesmo não absorvendo água, podem atuar na 

susceptibilidade ao manchamento através de uma ligação fraca carga-matriz. Por 

isso, o processo de silanização das partículas é muito importante no comportamento 

do compósito no longo prazo e na estabilidade de cor (50). Assim, a estrutura do 

silano utilizado na silanização das partículas de carga afeta o comportamento dos 

compósitos em meio aquoso (15). 

No presente estudo, a correlação de Pearson para os testes de manchamento e 

sorção indica um fraca correlação positiva (r = 0,4). Não é possível afirmar que o 

manchamento dos compósitos esteja diretamente relacionado com a sorção. Assim 

como também não é possível afirmar que haja correlação entre manchamento e 

solubilidade, uma vez que o teste de Pearson indicou r = 0,5 na comparação dos 

dados de manchamento e solubilidade. 

Na avaliação da sorção e solubilidade dos materiais testados, houve diferença 

significativa entre eles. O Filtek P90 e o Grandio apresentaram os menores valores 

de sorção. Os siloranos, do Filtek P90, são bastante estáveis em ambiente aquoso 

devido ao grupo oxirano presente em sua composição (18, 65), o que explica o 

resultado do teste de sorção. Entre os compósitos baseados em metacrilato, o 

Grandio obteve o melhor comportamento. Na comparação da composição dos 
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materiais, o Grandio é o material que apresenta maior porcentagem de carga 

inorgânica. Como se sabe, o tipo e a quantidade de matriz orgânica é que determina 

uma maior ou menor sorção. Assim, quanto maior a quantidade de carga inorgânica, 

menor a probabilidade de sorção pelo compósito (69, 74). Portanto, quando 

Sideridou et al. (71) relatam que a carga inorgânica não influencia a sorção sofrida 

pela resinas compostas, eles se referem às partículas de carga isoladamente. A 

resina Grandio apresenta 71,4% de volume de carga inorgânica, valor 

consideravelmente maior que os outros materiais. 

No que se refere à solubilidade, o Filtek P90 foi o material com maior 

estabilidade, apresentando valores negativos. Este resultado está de acordo com os 

resultados encontrados na literatura (65, 74).  Os compósitos Charisma Opal e IPS 

Empress Direct apresentaram os maiores valores de solubilidade. Sideridou et al. 

(67) relatam que a solubilidade depende do grau de conversão; quanto menor o grau 

de conversão, maior a solubilidade. No presente estudo, Charisma Opal e IPS 

Empress Direct foram o materiais com menor grau de conversão e maior 

solubilidade, entre os compósitos baseados em metacrilato, estando de acordo com 

a literatura. No entanto, essa relação não é observada com Filtek P90, uma vez que 

este obteve o menor grau de conversão e a menor solubilidade. É possível que essa 

relação seja válida somente para resinas baseadas em metacriltato e o mesmo 

comportamento não seja observado nos siloranos. Há pouquíssimos estudos 

publicados sobre o grau de conversão dos siloranos e sua relação com outras 

propriedades. 

O grau de conversão é considerado crucial para o sucesso clínico das resinas 

compostas (102) e está relacionado com diversas propriedades físicas (103). No 

entanto, a literatura é bastante escassa no que diz respeito à relação do 

manchamento superficial com o grau de conversão dos compósitos. De Gee (79) 

considerou que a afinidade da resina por substâncias corantes poderia ser modulada 

por seu grau de conversão. Porém, mais recentemente, Aguiar et al. (80) avaliaram 

o efeito de diferentes modos de fotoativação no grau de conversão e no 

manchamento de uma resina composta nanoparticulada, usando diversas bebidas. 

Os autores não encontraram relação entre grau de conversão e manchamento 

superficial. Os resultados do presente estudo estão de acordo com o trabalho de 

Aguiar et al. (80), uma vez que o teste de Pearson mostrou fraca correlação (r = 0,1) 

entre manchamento e grau de conversão. Neste trabalho, os testes de 
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manchamento e grau de conversão foram realizados no mesmo espécime, o que 

aumenta a confiabilidade dos resultados. 

Avaliando-se somente o grau de conversão, foi possível observar que na 

comparação dos valores obtidos imediatamente e após 24 horas, houve um 

aumento significativo na conversão monomérica. Esse resultado está de acordo com 

o estudo de Lohbauer (104). Ainda não foi estabelecido um grau de conversão 

mínimo para uma restauração de resina composta ser considerada clinicamente 

bem sucedida(81). Estudos prévios relatam que o grau de conversão de um 

compósito resinoso varia entre, aproximadamente, 55% e 75% utilizando 

procedimentos de fotoativação tradicionais (105-107).  

No estudo de Kusgoz et al. (81), os autores compararam o grau de conversão de 

diversos compósitos e o Filtek P90 apresentou valores significativamente menores. 

No presente estudo, o Filtek 90 também apresentou grau de conversão 

significativamente menor do que os outros compósitos, nos dois tempos testados 

(imediatamente e após 24h). O melhor desempenho no grupo “imediato” foi obtido 

pelo N’Durance e no grupo “24 horas” os compósitos N’Durance, Grandio e 

Charisma alcançaram os maiores valores de conversão, não havendo diferença 

estatisticamente significativa entre eles. O N’Durance obteve o maior grau de 

conversão (83,96%) e este resultado está de acordo com o valor relatado por 

Bracho-Troconis (19). As diferentes porcentagens de grau de conversão podem ser 

explicadas pelas variação na composição dos materiais, uma vez que as condições 

de polimerização foram padronizadas (12, 75).  

Acabamento e polimento da restauração de resina composta são passos 

essenciais (108) e são desejados não só pela questão estética, mas também para a 

preservação da saúde bucal (109). A rugosidade superficial do compósito depende 

da discrepância entre a partícula inorgânica e a matriz polimérica. Além disso, é 

influenciada pelo tamanho, dureza e quantidade de carga inorgânica e pelo tipo de 

polimento aplicado (94, 110, 111).  Estudos in vivo têm sugerido que o limite ideal 

para rugosidade superficial, no que diz respeito ao acúmulo de placa, é Ra de 0,2 

µm. Uma maior rugosidade pode resultar em acúmulo de placa bacteriana, o que 

pode causar inflamação gengival e aumentar o risco de cárie (84). Foi demonstrado 

que uma rugosidade superficial de 0,25-0,5 µm já pode ser detectada pela língua do 

paciente (112). 
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Diversos estudos mostram que a realização do polimento é importante, porém o 

tipo de polimento não interfere na susceptibilidade ao manchamento (35, 42, 46, 88), 

uma vez que a rugosidade superficial não é determinante no comportamento dos 

compósitos frente à ação das soluções corantes (46, 113). A composição orgânica e 

inorgânica são fatores mais relevantes na susceptibilidade de manchamento (24, 25, 

35, 88). 

Diversos trabalhos investigaram diferentes tipos de polimento para compósitos, 

mas não há um consenso sobre qual é a melhor técnica para realização do 

polimento (90, 91, 114, 115). Nesse trabalho foi usada uma sequência de lixas de 

carbeto de silício para realização do polimento dos espécimes. Assim, o tipo de 

polimento não foi uma variável. 

No presente estudo, todos os compósitos apresentaram rugosidade inferior a 0,2 

µm. Apesar das diferenças na composição dos materiais, não foi observada 

diferença estatisticamente significativa de rugosidade entre eles. No teste de 

correlação de Pearson entre rugosidade e manchamento o valor de r foi 0,008. Com 

base nesse valor, não é possível afirmar que o manchamento seja influenciado pela 

rugosidade superficial do compósito. Reis et al. (46) e Ergücü et al. (35) já haviam 

relatado que o manchamento é dependente de fatores intrínsecos, como 

composição, e não é influenciado por fatores extrínsecos, como a rugosidade. 

Apesar da rugosidade não influenciar o manchamento, ela pode afetar a 

reflectância da superfície e alterar a cor da restauração. Assim, as propriedades 

ópticas dos compósitos podem ser influenciadas pelas mudanças de superfície que 

ocorrem durante os procedimentos de acabamento e polimento (94, 116), sem 

necessariamente predispor o manchamento. 

Todos os estudos sobre manchamento das resinas compostas concordam que 

este material apresenta alteração de cor quando submetido a determinados 

alimentos ou bebidas. A capacidade de manchamento dos compósitos depende do 

tipo de agente corante (117). Na avaliação do manchamento de todos os compósitos 

testados é possível observar que o café provocou menor alteração de cor do que o 

vinho tinto. Este resultado está de acordo com os estudos previamente publicados 

(25, 48, 56). 

Os processos de manchamento pelo café e pelo vinho tinto são distintos, apesar 

de não completamente conhecidos. O manchamento causado pelo café ocorre 

devido tanto à adsorção quanto absorção de corantes. As substâncias corantes 
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menos polares presentes no café penetram nos compósitos, provavelmente, porque 

essas substâncias são compatíveis com suas matrizes poliméricas (24). Já o álcool 

presente em algumas soluções, como o vinho tinto, pode afetar a integridade da 

superfície dos compósitos através da degradação e aumentar a susceptibilidade ao 

manchamento (40, 56).  

No presente estudo, o Filtek P90 apresentou a maior discrepância de 

comportamento na comparação do café com o vinho tinto. Enquanto os espécimes 

de P90 que foram imersos em café obtiveram a menor alteração de cor de todos, os 

espécimes imersos em vinho tinto apresentaram o maior manchamento. Este último 

grupo não teve diferença estatística no ΔE00 do IPS Empress e do Charisma Opal, 

que foram os compósitos que mais mancharam. 

Sabe-se que o componente resinoso do compósito é a parte mais vulnerável ao 

manchamento (48, 54). Na comparação da alteração de cor,  Filtek P90, N’Durance 

e Grandio foram os materiais que apresentaram maior estabilidade de cor, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre eles. Esses compósitos 

possuem composição orgânica bastante distinta, porém apresentam um 

comportamento frente às bebidas corantes semelhante. IPS Empress e Charisma 

Opal tiveram a maior alteração de cor, tanto no grupo do café quanto no grupo do 

vinho tinto. Na comparação de todas as resinas avaliadas, é possível observar que o 

comportamento delas não foi semelhante, uma vez que algumas mancharam mais 

do que outras. Avaliando-se todos os materiais testados, não é possível apontar a 

razão para as diferenças de alteração de cor.  

Para o estudo da estabilidade de cor, o uso de uma fórmula de diferença de cor 

adequada é importante para se obter uma correlação da perceptibilidade e 

aceitabilidade com os valores de diferença de cor obtidos através de instrumento, 

como o espectrofotômetro. A fórmula de diferença de cor propõe-se a fornecer uma 

representação quantitativa (ΔE) da diferença de cor percebida entre um par de 

amostras coloridas sob condições experimentais. 

Nesse estudo optou-se por utilizar a fórmula CIEDE2000, apesar de não ser 

comumente utilizada na literatura sobre manchamento. Ghinea et al. (30) 

encontraram que a diferença de cor obtida com a fórmula CIEDE2000 é mais 

adequada do que a fórmula CIELAB, tanto para aceitabilidade quanto para 

perceptibilidade das diferenças de cor. Ficou bem estabelecido que a fórmula 

CIEDE2000 se ajusta melhor para a avaliação do matiz, o que melhora o 
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desempenho desta fórmula quando comparada com a fórmula do CIELAB. Por esta 

razão, utilizou-se a fórmula CIEDE2000. 

O presente estudo teve como um dos objetivos comparar duas metodologias no 

estudo da sorção e solubilidade de compósitos resinosos. A maior parte dos 

trabalhos (65, 67, 96, 97) que avaliam sorção, usam a metodologia recomendada 

pelo ISO 4049, em que é realizada uma desidratação inicial do material, antes do 

processo de sorção. No entanto, in vivo essa desidratação não acontece. Por isso, 

optou-se por se testar sorção e solubilidade através da metodologia tradicional, 

recomentada pelo ISO, e através da metodologia em que a desidratação prévia não 

é realizada. Örtengren et al. (69) também desenvolveram seu estudo sem essa 

desidratação. O objetivo de realizar essa comparação foi avaliar se haveria impacto 

nos resultados, para futuros estudos. Os números mostram que não houve diferença 

significativa entre os dois métodos, sendo indiferente no resultado final. 

Assim, as hipóteses de nulidade rejeitadas neste estudo foram de que o 

manchamento provocado pelas diferentes bebidas corantes não é estatisticamente 

diferente e que o comportamento dos compósitos na presença dos corantes não é 

diferente. Já a hipótese de que o manchamento não possui relação com grau de 

conversão, rugosidade, sorção e solubilidade dos materiais testados foi aceita. Além 

disso, as hipóteses de que o manchamento apresentado pelos grupos “imediato” e 

“24 horas” não é estatisticamente diferente e de que os dois métodos testados para 

sorção e solubilidade não apresentam resultados diferentes também foram aceitas. 
O processo de manchamento parece ser complexo, não sendo possível, com 

base na literatura e nos testes feitos neste estudo, estabelecer quais propriedades 

da resina composta estão diretamente relacionadas com a pigmentação do material. 

Dessa maneira, seria importante que mais estudos fossem desenvolvidos na 

tentativa de se conhecer melhor esse processo. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Com base nas limitações deste estudo in vitro, é possível concluir que: 

 

• Não foi encontrada correlação entre manchamento dos compósitos resinosos 

com grau de conversão, rugosidade superficial, sorção e solubilidade 

• Não foi encontrada diferença significativa no manchamento do grupo que foi 

submetido imediatamente às bebidas corantes com o grupo que foi submetido 

ao manchamento após 24 horas da sua confecção 

• Na comparação dos compósitos, o comportamento deles na presença das 

bebidas corantes não foi semelhante 

• O vinho tinto causou maior alteração de cor do que o café, em todos os 

compósitos testados 

• Não houve diferença significativa nas duas metodologias usadas para o teste 

de sorção e solubilidade 
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