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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da distância de fotoativação na 

microdureza Knoop, na sorção, na solubilidade e na estabilidade de cor de uma 

resina composta microhíbrida (Filtek Z250 – 3M ESPE). Os corpos-de-prova foram 

confeccionados em uma matriz de teflon (6,0mm x 2,5mm espessura) e fotoativados 

por 20s variando-se a distância entre a ponta do aparelho fotoativador e a superfície 

da resina composta: G1- 0mm (controle), G2- 5mm, G3- 10mm, G4- 15mm. Em 

seguida, os espécimes foram armazenados secos em recipientes escuros por 24h. 

O teste de microdureza Knoop (100g por 15s) foi realizado nas superfícies topo e 

base dos espécimes após 24h, 6 meses e 1 ano. Para o teste de sorção e 

solubilidade, os espécimes foram colocados no dessecador para obtenção da massa 

inicial, armazenados em água até uma massa constante e novamente submetidos 

ao processo de dessecamento até a obtenção de uma massa constante. Para o 

teste de estabilidade de cor, após a medida de cor inicial realizada com um 

espectrofotômetro, os espécimes foram diariamente submetidos a dois ciclos de 10 

minutos de imersão no suco de uva, permanecendo o restante do tempo em água. 

Os espécimes do grupo controle ficaram imersos em água ao longo de todo o 

período experimental (28 dias). A cor foi mensurada semanalmente. Os dados de 

microdureza e estabilidade de cor foram submetidos aos testes estatísticos ANOVA 

a 3 critérios/ Tukey e os de sorção e solubilidade a ANOVA um critério/ Tukey 

(α=0,05). Após 24h, o G4 apresentou valores significativamente menores de dureza 

comparados ao G1 na superfície topo, enquanto que na base, a dureza do G2, G3 e 

G4 foi estatisticamente menor que G1. Ambas as superfícies avaliadas mostraram 

redução nos valores de microdureza após 6 meses e 1 ano. G3 e G4 apresentaram 



maior sorção de água e G4 maior solubilidade, comparado a G1. A estabilidade de 

cor do compósito foi influenciada pelo tempo, meio de imersão e pela distância de 

fotoativação. O suco de uva causou alteração estatisticamente significante na cor do 

compósito (∆E) em função do tempo de armazenamento e da distância de 

fotoativação (G4). Conclui-se que quanto maior a distância da fonte de luz, menores 

os valores de microdureza, maior a sorção e solubilidade e menor a estabilidade de 

cor do compósito avaliado. 

 

Palavras-chave: resinas compostas, polimerização, dureza, absorção, solubilidade, 

cor. 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 



Influence of light curing tip distance on microhardness, water sorption, 

solubility and color stability of a microhybrid resin composite 

 

 The purpose of this in vitro study was to evaluate the influence of light curing 

tip distance on microhardness, sorption, solubility and color stability of a microhybrid 

resin composite (Filtek Z250-3M ESPE). Specimen discs (6mm x 2,5mm) were 

irradiated for 20s with a continuous output at 640mW/cm2, according to different 

curing tip distances: G1-0mm (control), G2-5mm, G3-10mm and G4-15mm. 

Specimens were stored dry in a lightproof container for 24h. Knoop hardness 

measurements were obtained on the top and bottom surfaces of the samples (100g, 

15s) after 24h, 6 and 12 months. To evaluate sorption and solubility, specimens were 

desiccated to be weighed and then stored in distilled water until a constant mass was 

obtained. The reconditioning in the desiccators was also done until a constant mass. 

To evaluate de color stability of the resin composite, the first color measurements 

were made and then specimens were immersed in a grape juice twice a day for 10 

minutes, during 28 days. Control groups were immersed in distilled water for the 

same period of time. Color measurements were made weekly using a 

spectrophotometer. Data from microhardness/ color stability and from water sorption/ 

solubility were submitted to three-way ANOVA/Tukey and one-way ANOVA /Tukey 

tests, respectively (p<0,05). For top and bottom surfaces, there were statistical 

differences among the curing tip distances after 24h. Although, the microhardness 

values were lower for both surfaces after 6 and 12 months. G3 and G4 showed 

significant higher water sorption and G4 higher solubility when compared to G1. 

Grape juice showed significant color change of the resin composite as a function of 

time and curing tip distance (G4). It may be concluded that the distance between light 



curing tip and resin composite surface decreases microhardness and color stability, 

and increases sorption and solubility of the evaluated resin composite. 

 

Keywords: Composite resins, polimerization, hardness, absorption, solubility, color 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As resinas compostas fotopolimerizáveis representam a grande revolução no 

desenvolvimento de materiais odontológicos dos últimos anos, constituindo-se 

materiais de aplicação universal e versátil. No entanto, o sucesso clínico das 

restaurações de resina composta está diretamente relacionado ao seu grau de 

polimerização (THOMÉ et al., 2007).  

 O processo de polimerização inicia-se através da absorção da luz visível por 

uma molécula fotoiniciadora que, na maior parte dos compósitos, é a 

canforoquinona. Quando esta é exposta à energia oferecida pela fonte de luz, atinge 

um estado de excitação e reage com uma amina terciária para gerar radicais livres, 

os quais são responsáveis pelo início da reação de polimerização (RUEGGEBERG, 

1999). A porcentagem de duplas ligações de carbono que são convertidas em 

ligações simples para formar a cadeia polimérica, durante a reação de 

polimerização, é denominada grau de conversão (FERRACANE, 1985). Quanto 

maior o grau de conversão, melhores são as propriedades físico-mecânicas do 

material (GUIMARÃES et al., 2008; PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 2005; 

HAMMESFAHR et al., 2002; YOON et al. 2002; NEVES et al., 2002; FERRACANE; 

GREENER, 1986). Com isso, a qualidade de polimerização dos compósitos 

resinosos passou a ser uma das grandes preocupações dos pesquisadores, 

tornando-se essencial para o bom desempenho clínico e longevidade das 

restaurações mediante os desafios oferecidos pelo ambiente bucal. 

 Uma das formas indiretas de se analisar o grau de polimerização dos 

compósitos é pelo teste de microdureza, o qual avalia a dureza do material em 

profundidades específicas (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003a; CICCONE-
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NOGUEIRA et al., 2007; ABATE et al., 2001; AGUIAR et al., 2005; CORRER-

SOBRINHO et al., 2000; HUBBEZOGLU et al. ,2007; LINDBERG et al., 2005; 

ARAÚJO et al., 2008). A profundidade de polimerização tem sido freqüentemente 

estudada e depende de fatores relacionados às características dos materiais e à 

fonte de luz, tais como: cor, opacidade, carga, tamanho das partículas inorgânicas, 

densidade de potência, espectro de irradiância, tempo de irradiação e distância 

existente entre a ponta do aparelho e a superfície do compósito (ABATE et al., 2001; 

AGUIAR et al., 2005; VANDEWALLE et al., 2008; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 

2003a; LINDBERG et al. 2005; CORCIOLANI et al., 2008; MOON et al., 2004; 

THOMÉ et al., 2007; PIRES et al., 1993). 

 A distância entre a fonte de luz e a superfície da resina composta tem 

mostrado interferir diretamente na intensidade de luz que alcança a superfície do 

material e, conseqüentemente na profundidade de polimerização (RODE et al., 

2007). Segundo a literatura, a intensidade de energia luminosa diminui quando a 

ponta do aparelho é distanciada da resina composta (PIRES et al., 1993), não 

ocorrendo uma polimerização uniforme do topo em direção à base da restauração 

(RUEGGERBERG, 1999). À medida que se distancia da superfície irradiada, a 

polimerização dos compósitos torna-se menos efetiva, pois a dispersão da luz tende 

a minimizar a conversão dos monômeros em polímeros afetando, 

conseqüentemente, a qualidade do polímero formado (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 

2003a).  

 Idealmente, a ponta do aparelho fotoativador deve ser posicionada o mais 

próximo possível da superfície do material, no entanto isto é difícil de ser controlado 

clinicamente devido a alguns fatores que não permitem que a ponta do aparelho se 

aproxime da resina composta durante a fotoativação, como ponta de cúspides, 
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posição do dente no arco e, principalmente, restaurações proximais de preparos 

Classe II (RODE et al., 2007). Tem sido mostrado que a distância da ponta de 

cúspide até a parede gengival nesses tipos de preparo pode exceder 7 mm em um 

molar (PRICE et al., 2000) e, em tais situações, o material pode encontrar-se 

inadequadamente polimerizado devido à distância existente entre a ponta da fonte 

de luz e o primeiro incremento de resina composta (AGUIAR et al., 2005; AGUIAR et 

al., 2008). 

 A inadequada polimerização do compósito pode causar o aumento da sorção 

de água e da solubilidade devido à reduzida conversão dos monômeros em 

polímeros (PEARSON; LONGMAN, 1989; GUIMARÃES et al., 2008). A presença de 

ligações duplas remanescentes pode tornar o material mais suscetível à sorção e ao 

efeito plastificador exercido pela água, levando à lixiviação dos monômeros não 

reagidos e à degradação do material a curto ou longo prazo (TOLEDANO et al., 

2003; FERRACANE, 2006). Conseqüentemente, poderá ocorrer o comprometimento 

das propriedades mecânicas do material (FERRACANE, 2006), como dureza 

(MEDEIROS; NASCIMENTO, 2002), resistência flexural (CALAIS; SÖDERHOLM 

1988), módulo de elasticidade (ITO et al., 2005; KALACHANDRA; WILSON, 1992; 

PASTILA et al., 2007), resistência à tensão (SÖDERHOLM; ROBERTS 1990), 

resistência ao desgaste (SCARRETT et al., 1991) e tenacidade de fratura 

(FERRACANE; BERGE,1995).  

 As propriedades das resinas compostas também podem ser influenciadas 

pelo grau de ligações cruzadas da rede polimérica (SIDERIDOU et al., 2003). 

Polímeros com baixa densidade de ligações cruzadas e com maior formação de 

cadeias lineares são mais suscetíveis ao intumescimento e à plastificação pelo 

solvente (SIDERIDOU et al., 2003; SOH; YAP, 2004). Quando esta situação ocorre, 
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os monômeros residuais são mais facilmente lixiviados, aumentando o risco de 

citotoxicidade, sensibilidade pós-operatória e reação alérgica (AGUIAR et al., 2005; 

SIDERIDOU et al., 2003; RUYTER, 1995; ÖRTENGREN et al., 2001a).  Assim, 

quanto menor o grau de conversão ou a densidade de ligações cruzadas, maior a 

susceptibilidade do material aos desafios clínicos. 

 A sorção de fluidos pelo compósito pode ainda tornar o material mais 

suscetível à instabilidade de cor (FERRACANE, 1998), uma vez que os corantes 

presentes nestes fluidos são absorvidos, caracterizando o machamento extrínseco 

(SCHULZE et al., 2003; UM; RUYTER, 1991). A descoloração extrínseca também 

pode ser resultado de pigmentos do cigarro, má higiene bucal mas, sobretudo, da 

absorção de corantes provenientes de diferentes alimentos e bebidas (YAZICI et al., 

2007; TOPCU et al.,2009; GÜLER et al., 2009; MAROTTI et al., 2006; CARVALHO 

et al., 2003; DIETSCHI et al., 1994; SAMRA et al., 2008; UM; RUYTER, 1991).  

 Fatores intrínsecos, como a alteração da matriz resinosa (UM; RUYTER, 1991; 

REIS et al., 2003) e a polimerização incompleta do material (JANDA et al., 2004; 

JANDA et al., 2005; JANDA et al., 2007b; RÜTTERMANN et al., 2008), também 

apresentam influência considerável na estabilidade de cor da resina composta. 

Imazato et al. (1995) mostraram que existe correlação entre grau de conversão e 

descoloração dos compósitos, sendo que quanto menor o grau de conversão, maior a 

descoloração do material (de GEE et al., 1984). Um compósito inadequadamente 

polimerizado pode resultar em maior sorção de água e solubilidade e, 

conseqüentemente, em baixa estabilidade de cor (YAZICI et al., 2007; IMAZATO et 

al., 1995; DIETSCHI et al., 1994), devido à degradação da resina e à redução da sua 

resistência ao manchamento (SÖDERHOLM et al., 1984; YAZICI et al., 2007). 



 Introdução   31 

 

 Como visto, a inadequada polimerização da resina composta pode 

comprometer suas propriedades físico-mecânicas (SOH; YAP, 2004; PEUTZFELDT; 

ASMUSSEN, 2005; MEDEIROS; NASCIMENTO, 2002; ITO et al., 2005; 

KALACHANDRA; WILSON, 1992). Diante disso, é importante ressaltar que a falta de 

atenção dos profissionais, bem como da auxiliar odontológica, durante a fotoativação 

dos compósitos pode ocasionar a obtenção de um material inadequadamente 

polimerizado pela diminuição da densidade de energia que chega ao mesmo.  

 Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a microdureza, a sorção 

de água, a solubilidade e a estabilidade de cor de uma resina composta 

microhíbrida, variando-se a distância entre a fonte de luz e a superfície do compósito 

a ser fotoativado.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 As resinas compostas surgiram como resposta aos anseios à obtenção de um 

material que atendesse às exigências impostas pelo meio bucal em termos de 

características físicas e químicas e que proporcionasse o restabelecimento da 

forma, função e estética dos elementos dentários (RISSI; CABRAL, 2002). 

 Os compósitos foram inicialmente desenvolvidos por Bowen, em 1963, e são 

basicamente constituídos por uma matriz orgânica, carga inorgânica e por um 

agente silano de ligação, que conecta a partícula e a matriz (POLYDOROU et al., 

2007). A matriz orgânica contém um ou mais monômeros de base, tais como o Bis-

GMA (bisfenol A Glicidilmetacrilato) e/ ou UDMA (uretano dimetacrilato), diluente co-

monômero (EGDMA, DEGDMA, TEGDMA) e vários aditivos, como fotoiniciadores 

(ex: canforoquinona), co-iniciadores, inibidores de polimerização e 

fotoestabilizadores (POLYDOROU et al., 2007). As partículas de carga fazem parte 

da matriz polimérica e são importantes na determinação do desempenho mecânico, 

na viscosidade e no grau de conversão do compósito (RUYTER; OYSAED, 1987). 

No entanto, além do conhecimento de sua composição, a utilização das resinas 

compostas requer um profundo entendimento sobre a reação que ocorre durante a 

polimerização e os fatores que podem influenciar este processo.  

 A reação de polimerização dos compósitos acontece através do fotoiniciador 

presente na sua composição, sendo que o mais comumente utilizado nesses 

materiais é a canforoquinona. Quando esta é exposta à luz, em um comprimento de 

onda específico (450 a 500 nm), torna-se altamente energizada, em estado de 

excitação. Nesse momento, a canforoquinona reage com uma amina terciária 

(agente redutor) para formar um complexo que vai quebrar as duplas ligações C=C e 
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formar radicais livres, os quais buscarão estabelecer novas ligações, iniciando, 

assim, o processo de polimerização (RUEGGEBERG, 1999). 

 O grau de polimerização do compósito assume um papel importante nas 

propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, pois uma inadequada 

polimerização pode influenciar na dureza, na taxa de sorção de água, na 

solubilidade, na estabilidade de cor, dentre outras propriedades (PEARSON e 

LONGMAN 1989; IMAZATO et al., 1995; ARAVAMUDHAN et al., 2006; CICCONE-

NOGUEIRA et al., 2007). Assim, é de suma importância o estudo das propriedades 

físico-mecânicas das resinas compostas, as quais podem ser analisadas e 

estudadas por diferentes meios. 

 
2.1  Microdureza 
 
 Desde a sua introdução na década de 70, as resinas compostas vêm sendo 

largamente utilizadas, principalmente por apresentarem adequadas propriedades 

mecânicas, qualidade estética e capacidade de adesão às estruturas dentárias. No 

entanto, com a constante utilização das resinas compostas fotopolimerizáveis, a 

qualidade de polimerização tornou-se uma das grandes preocupações dos 

pesquisadores.  

 Novas tecnologias têm sido desenvolvidas com o intuito de se conseguir 

energia luminosa necessária para que a maior quantidade possível de monômeros 

seja convertida em polímeros durante a reação de polimerização (YOON et al., 

2002), resultando na melhora das propriedades físico-mecânicas do material e no 

sucesso clínico a longo prazo (HAMMESFAHR et al., 2002; NEVES et al., 2002; 

FERRACANE e GREENER, 1986). Com isso, as propriedades dos compósitos são 

estudadas com freqüência, bem como os fatores que podem influenciar seu grau de 

polimerização. 
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 A efetividade de polimerização pode ser observada avaliando-se as 

propriedades mecânicas e físicas da resina composta polimerizada e, dentre as 

propriedades estudadas, a profundidade de polimerização tem-se mostrado 

relevante (ARAÚJO et al., 2008; LINDBERG et al., 2005; MOORE et al., 2008). A 

polimerização dos compósitos pode ser avaliada direta ou indiretamente. A análise 

do grau de conversão é considerada a técnica direta mais confiável, porém é um 

método caro, complexo e que demanda tempo (RODE et al., 2007; HUBBEZOGLU 

et al., 2007; CICCONE-NOGUEIRA et al., 2007), podendo ser analisado por 

espectroscopia em infravermelho com transformação de Fourier (FTIR), 

espectroscopia Raman e espectrometria no ultravioleta visível (UV-Vis). Por outro 

lado, o teste de microdureza é um método indireto bastante utilizado devido à 

correlação existente entre dureza e grau de conversão (NEVES et al., 2002; RODE 

et al., 2007). A avaliação da dureza do material em profundidades específicas é um 

dos métodos “in vitro” mais utilizados para a análise da profundidade de 

polimerização (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003a; CICCONE-NOGUEIRA et al., 

2007; ABATE et al., 2001; AGUIAR et al., 2005; CORRER-SOBRINHO et al., 2000; 

HANSEN; ASMUSSEN, 1997; HUBBEZOGLU et al., 2007; LINDBERG et al., 2005; 

ARAÚJO et al., 2008), no entanto, outros métodos indiretos existentes são o visual e 

o de raspagem (DAVIDSON; de GEE, 2000). Esses últimos são considerados 

métodos subjetivos e não oferecem uma imagem real do grau de conversão do 

material (DAVIDSON; de GEE, 2000). Os testes de dureza mais utilizados em 

Odontologia são os de macrodureza Brinell e Rockwell e os de microdureza Vickers 

e Knoop. 

  A profundidade de polimerização é afetada não somente por fatores 

relacionados à fonte de luz, mas também está relacionada às características dos 
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materiais (YEARN, 1985). Os fatores relacionados aos compósitos são a cor 

(ARAÚJO et al., 2008), opacidade, translucência, além da carga, distribuição e 

tamanho das partículas inorgânicas (SCHULZE et al., 2003; HUBBEZOGLU et al., 

2007; THOMÉ et al., 2007), enquanto que os fatores relacionados à fonte de luz 

incluem a densidade de potência, espectro de irradiância, tempo de irradiação 

(LINDBERG et al. 2005; TATE et al., 1999, ARAÚJO et al., 2008) e distância 

existente entre a ponta do aparelho e a superfície do compósito (ABATE et al., 2001; 

AGUIAR et al., 2005; VANDEWALLE et al., 2008; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 

2003; LINDBERG, et al., 2005; CORCIOLANI et al., 2008; MOON et al., 2004; 

THOMÉ et al., 2007; PIRES et al., 1993; SANTOS et al., 2000; RODE et al., 2007; 

CORRER SOBRINHO et al., 2000; LELOUP et al., 2002; ARAVAMUDHAN et al., 

2006; PRICE et al., 2004; RISSI; CABRAL, 2002). A profundidade de polimerização 

ainda pode ser influenciada pela espessura do incremento de resina composta 

(AGUIAR et al., 2008; RODE et al., 2007; CORRER SOBRINHO et al., 2000; 

LELOUP et al., 2002; ARAVAMUDHAN et al., 2006; CORCIOLANI et al., 2008; 

PRICE et al., 2004; LINDBERG et al. 2005; SANTOS et al., 2000) e pela geometria 

da ponta utilizada para a transmissão da luz (CORCIOLANI et al., 2008; 

VANDEWALLE et al., 2008). Segundo Vandewalle et al. (2008), variações 

significantes de irradiação e distribuição da luz podem existir entre os aparelhos 

fotoativadores ou entre as pontas das fontes de luz existentes no mercado. 

 Como visto, muitos fatores podem afetar a quantidade de energia luminosa 

recebida no topo e na base da restauração de resina composta. Dentre esses 

fatores, a distância existente entre a ponta da fonte de luz e a superfície da resina 

composta interfere diretamente na intensidade de luz que atinge o compósito e, 

conseqüentemente, na profundidade de polimerização (na microdureza) (PIRES et 
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al., 1993; ARAVAMUDHAN et al. 2006; CORCIOLANI et al., 2008; THOMÉ et al., 

2007; CORRER-SOBRINHO et al. 2000; RISSI; CABRAL, 2002; RODE et al., 2007; 

AGUIAR et al., 2008). A literatura tem mostrado que a intensidade de luz diminui à 

medida que a ponta do aparelho fotoativador é distanciada da superfície do 

compósito (PIRES et al., 1993; FELIX; PRICE, 2003; ARAVAMUDHAN et al., 2006; 

CORCIOLANI et al., 2008; THOMÉ et al., 2007; RISSI; CABRAL, 2002) e a 

quantidade de energia luminosa disponível para excitar o fotoiniciador diminui 

drasticamente do topo em direção à base da restauração (HANSEN; ASMUSSEN, 

1993; RUEGGEBERG, 1999). Isto ocorre porque a resina composta tem a 

capacidade de dispersar a luz, pois quando esta passa através do compósito, sua 

intensidade é reduzida devido à absorção e espalhamento pelas partículas de carga 

e pela matriz resinosa (HUBBEZOGLU et al., 2007; RUEGGEBERG, 1999).  Para 

Lindberg, Peutzfeldt e van Dijken (2005), a dispersão de luz parece ser o principal 

fator relacionado às alterações na profundidade de polimerização do material. A 

atenuação da energia luminosa na profundidade do compósito resulta em uma 

menor quantidade de moléculas de canforoquinona excitadas (fotoiniciador mais 

comumente utilizado), com diminuição drástica da probabilidade de colisão com a 

amina (RUEGGEBERG, 1999). A mobilidade das cadeias poliméricas torna-se 

progressivamente mais restrita, em conseqüência do aumento na viscosidade e 

redução no volume livre (NEVES et al., 2005). A rede polimérica torna-se 

suficientemente rígida, as cadeias ficam basicamente imóveis e a reação de 

propagação é limitada, podendo resultar em um reduzido grau de conversão 

(DAVIDSON; de GEE, 2000). 

 Vários estudos têm mostrado que no topo não há diferença significativa nos 

valores de dureza quando variadas as distâncias de fotoativação (AGUIAR et al., 
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2005; PIRES et al., 1993; AGUIAR et al., 2008; ABATE et al., 2001), porém na base, 

a dureza mostra-se menor e a polimerização do material parece depender da 

distância da ponta da fonte de luz, pois quanto maior a distância, menor a 

profundidade de polimerização (ARAVAMUDHAN et al., 2006; CICCONE-

NOGUEIRA et al., 2007; PIRES et al., 1993; LINDBERG et al. 2005; AGUIAR et al., 

2008; THOMÉ et al., 2007; HANSEN; ASMUSSEN, 1997; CORRER-SOBRINHO et 

al., 2000; ARAÚJO et al., 2008). Assim, a superfície topo depende menos da 

intensidade de luz que a base (AGUIAR et al., 2005; PIRES et al., 1993), pois a 

energia que alcança a superfície irradiada parece ser suficiente para que ocorra uma 

adequada polimerização do compósito (AGUIAR et al., 2008). 

 Sabendo que o grau de polimerização da resina composta pode ser avaliado 

pelo teste de microdureza e este está associado à intensidade de luz dos aparelhos 

fotoativadores (SANTOS et al., 2000), nota-se que há uma relação direta entre 

intensidade de luz e profundidade de polimerização em resinas compostas 

fotopolimerizáveis (RUEGGEBERG et al. 1994; PRICE et al. 2004; DUNNE; 

MILLAR, 2008). Segundo Dunne e Millar (2008), a profundidade de polimerização do 

compósito está diretamente relacionada à intensidade e duração da exposição à luz, 

porém inversamente relacionada à distância entre a fonte de luz e a superfície do 

material. O efeito dessa distância causa ainda controvérsias na literatura. Em 

estudos nos quais esse efeito foi avaliado pelo método indireto (microdureza), 

alguns autores encontraram que a distância entre a fonte de luz e a superfície da 

resina composta não interferiu nos valores de dureza (ABATE et al., 2001).  Outros 

trabalhos mostraram que o aumento da distância diminui a intensidade de energia 

luminosa, a profundidade de polimerização e os valores de microdureza (CORRER-

SOBRINHO et al., 2000; RODE et al., 2007; MOORE et al., 2008, THOMÉ et al., 
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2007; PIRES et al., 1993; HANSEN; ASMUSSEN, 1997). Ciccone-Nogueira et al. 

(2007) observaram uma diminuição gradual da microdureza com o aumento da 

profundidade quando utilizados diferentes compósitos para dentes posteriores e 

essa queda mostrou-se mais acentuada em profundidades maiores que 2 mm. Rode, 

Kawano e Turbino (2007) avaliaram a influência da distância de fotoativação (0, 3, 6 

e 9 mm) na profundidade de polimerização da resina composta Z-250, através do 

teste de microdureza e determinação do grau de conversão. Observaram que o 

aumento da distância da fonte de luz causou a diminuição nos valores de 

microdureza e no grau de conversão, quando utilizados diferentes aparelhos 

fotoativadores. Não foram observadas diferenças significantes nas distâncias de 0 

mm e 3 mm, quando utilizados incrementos de até 2 mm de espessura; no entanto, 

distâncias de 6 mm e 9 mm mostraram menores valores de dureza em espessuras 

similares. 

 Alguns trabalhos mostraram que a velocidade de polimerização pode 

influenciar na estrutura do polímero. Asmussen e Peutzfeldt (2003a), avaliando a 

estrutura do polímero de um compósito em relação à distância da superfície 

irradiada, não encontraram diferenças significantes na dureza dos espécimes 

quando irradiados em distâncias de 0,5 mm a 3,5 mm, previamente à imersão em 

etanol. No entanto, o armazenamento dos espécimes em etanol causou o 

amolecimento pronunciado da resina composta quando distâncias de 3,0 mm e 3,5 

mm foram utilizadas. Esses resultados foram explicados pelo menor grau de 

polimerização ocorrida quando maiores distâncias da superfície irradiada foram 

utilizadas, resultando em um polímero com reduzida densidade de ligações 

cruzadas.  
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 A literatura também relata que quando a resina composta é fotoativada por 

uma fonte de luz, a densidade de potência é reduzida com o aumento da distância 

de fotoativação (NOMOTO et al., 1994). Pires et al. (1993) mostraram que a 12 mm 

de distância a intensidade de luz foi reduzida de 528 mW/cm2 para 103 mW/cm2. 

Felix e Price (2003) mostraram que a 6 mm de distância, a maioria das fontes de luz 

testadas perdeu cerca de 50% da intensidade de luz inicial, enquanto que a 10 mm 

alguns aparelhos perderam cerca de 80%. 

 Apesar da recomendação clínica ser a utilização de 1mm de distância entre a 

ponta do aparelho e a superfície do compósito a ser polimerizado (CORRER 

SOBRINHO et al., 2000; PIRES et al., 1993; THOMÉ et al., 2007), o posicionamento 

da fonte de luz em contato com a superfície do material nem sempre é uma situação 

praticável na clínica, uma vez que depende da progressão da lesão cariosa, do 

tamanho e da posição do preparo cavitário (AGUIAR et al., 2005). Clinicamente, 

essa distância é difícil de ser controlada devido a alguns fatores que não permitem 

que a ponta do aparelho se aproxime da superfície da resina composta durante a 

fotoativação, tais como: ponta de cúspides, posição do dente no arco, restaurações 

da parede gengival de preparos classe II (RODE et al., 2007; THOMÉ et al., 2007). 

Quando a distância é maior que 2 mm, a dispersão da luz aumenta, tornando difícil a 

obtenção de uma efetiva polimerização do material. Isso parece ocorrer com maior 

freqüência em preparos Classe I e II extensos e profundos, devido à dispersão de 

energia luminosa que ocorre devido à distância entre a ponta da fonte de luz e o 

primeiro incremento de resina composta (THOMÉ et al., 2007; RODE et al., 2007). 

Nessas situações, a interface entre esse incremento e a estrutura dentária pode 

encontrar-se menos polimerizada e a exposição dessa interface ao meio bucal pode 

gerar descoloração marginal, fratura da restauração e solubilidade da resina e do 
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sistema adesivo, levando à infiltração e cárie secundária (AGUIAR et al., 2005; XU 

et al., 2006). Adicionalmente, se o compósito menos polimerizado entrar em contato 

com as paredes de fundo axial e pulpar, os monômeros remanescentes podem 

facilmente difundir-se para o interior da dentina e causar reação inflamatória na 

polpa devido à sua toxicidade, resultando em sensibilidade pós-operatória (AGUIAR 

et al., 2005). Dessa forma, cuidado especial deve ser tomado em situações clínicas 

onde as paredes pulpar, axial ou gengival encontram-se distantes da ponta do 

aparelho fotoativador (AGUIAR et al., 2005), pois se a resina composta não receber 

energia luminosa suficiente (suficiente número de fótons em um apropriado 

comprimento de onda), vários problemas poderão surgir, como reduzido grau de 

conversão, menor dureza, aumento da pigmentação, diminuição do módulo de 

elasticidade, aumento do desgaste, falhas nas ligações adesivas entre dente-

restauração e aumento da citotoxicidade devido à liberação de monômeros residuais 

(RUEGGEBERG et al., 1994; THOMÉ et al., 2007; SIDERIDOU et al., 2003; 

IMAZATO et al., 1995; RATHBUN et al., 1991).  

 Outro fator que pode levar ao aumento da distância entre a ponta do aparelho 

e a superfície da resina composta é a utilização de fontes de luz com pontas de 

formatos e/ ou tamanhos não apropriados (MEYER et al., 2002). Pontas de 

aparelhos com diâmetros pequenos permitem o posicionamento próximo à margem 

gengival, enquanto que pontas com diâmetros maiores têm acesso limitado. Torna-

se ainda importante considerar que quando as restaurações são realizadas em 

dentes anteriores, a espessura do incremento de resina composta raramente excede 

1 a 2 mm e, nessas situações, a ponta do aparelho pode ser colocada próxima à 

superfície do material restaurador. Já, em dentes posteriores, a espessura do 
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incremento não é tão fácil de ser controlada e freqüentemente apresenta 2 a 3 mm 

(ERNST et al., 2004).  

 Alguns estudos têm mostrado que os valores da profundidade de 

polimerização podem ser específicos para cada tipo de material (LINDBERG et al., 

2005). Thomé et al. (2007) observaram que a cor, tamanho da partícula e distância 

de fotoativação influenciaram nos valores de dureza das resinas compostas Z-250 e 

Filtek Supreme. Cores escuras tendem a absorver luz e demandam mais tempo de 

irradiação. A atenuação da energia luminosa mediante a distância de fotoativação é 

maior em resinas de cores escuras ou opacas.  

 Com objetivo de alertar os cirurgiões-dentistas quanto a possíveis problemas 

durante o processo de polimerização da resina composta, Rissi e Cabral (2002) 

observaram as principais variáveis clínicas que podem interferir nesse processo e 

sugeriram um constante controle clínico, não só pela utilização da técnica 

incremental, mas, principalmente, através da monitoração da quantidade de energia 

luminosa empregada durante a fotoativação. Os autores avaliaram a interferência da 

distância da fonte de luz, da cor e da espessura do incremento de uma resina 

composta na quantidade de energia luminosa disponível para o processo de 

polimerização e concluíram que esta sofre influência de todas essas variáveis, o que 

pode comprometer o sucesso clínico das restaurações. 

 Além da distância de fotoativação, outro fator que pode influenciar 

diretamente nos valores de microdureza dos compósitos é o tempo de imersão em 

soluções específicas, como água destilada, etanol, ácido cítrico e álcool etílico (YAP 

et al., 2001; FERRACANE; BERGE; CONDON, 1998). A água destilada e o etanol a 

10% podem facilmente penetrar na rede polimérica causando a separação da união 

carga-matriz (BAGHERI et al., 2005). Ferracane, Berge e Condon (1998) 
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observaram que a dureza da maioria dos compósitos avaliados mostrou-se reduzida 

após 6 meses de imersão na água. Isto pode ser explicado pelo fato da água agir 

como uma molécula plastificadora dentro da matriz. No entanto, os autores 

observaram que o efeito no polímero parece ser limitado quando há a presença de 

grande quantidade de ligações cruzadas na rede polimérica, a qual dificulta a 

incorporação de moléculas de água adicionais. Assim, se a água causou uma 

degradação significativa da carga ou da interface carga-matriz, poder-se-ia esperar 

que a dureza do compósito fosse continuamente reduzida ao longo do tempo, no 

entanto não foi o que ocorreu. 

 O tempo de imersão em certas bebidas também tem mostrado alterar a 

dureza dos compósitos. Badra et al. (2005) avaliaram a influência de diferentes 

bebidas (coca cola, cachaça, café e saliva artificial) na microdureza das resinas 

A110 (microparticulada), Z250 (híbrida) e Flow (fluida) ao longo do tempo (24 h, 7, 

30 e 60 dias). Para todas as resinas testadas, os valores de microdureza 

permaneceram estáveis até o 30º dia, diminuindo significativamente após 60 dias de 

avaliação. Observaram que todas as bebidas alteraram a microdureza dos materiais 

e que os efeitos dependeram das características do material, do tipo de bebida e do 

período avaliado. 

 Diante dos fatores que podem influenciar na dureza de um compósito, a 

avaliação do efeito de diferentes distâncias de fotoativação e tempos de imersão 

nesta propriedade demonstra importância relevante. 

 

2.2  Sorção e Solubilidade 

 Uma série de mudanças físicas pode ocorrer nos compósitos, resultado da 

reação de polimerização e da subseqüente interação com o ambiente bucal 
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(MARTIN et al., 2003). Quando a resina é imersa em água, dois diferentes 

mecanismos ocorrem: o primeiro é a sorção de água que leva ao intumescimento e 

aumento de massa; e o segundo é a lixiviação de componentes não reagidos, como 

partículas ou monômeros residuais, levando à perda de massa e redução das 

propriedades mecânicas do compósito (SIDERIDOU et al., 2008; FERRACANE, 

2006). Dessa forma, a sorção de água e a solubilidade dos materiais restauradores 

tornam-se fatores importantes para a determinação da longevidade e qualidade das 

restaurações de resina composta (ARCHEGAS et al., 2008). 

 A sorção de água pelos compósitos é um processo de difusão controlada que 

ocorre principalmente na matriz resinosa (KALACHANDRA; WILSON, 1992). 

Estudos têm mostrado que a água penetra a rede polimérica através de porosidades 

e espaços intermoleculares (FERRACANE, 2006) e é absorvida predominantemente 

dentro da matriz resinosa (SIDERIDOU et al., 2003). No entanto, o coeficiente de 

difusão diminui à medida que aumenta a concentração de água na matriz, podendo-

se esperar uma redução na taxa de sorção com o aumento do tempo de 

armazenamento (KALACHANDRA; WILSON, 1992; ÖRTENGREN et al., 2001a). A 

água absorvida pela matriz polimérica tende a acumular-se, ao longo do tempo, na 

interface carga-matriz resinosa (KALACHANDRA; WILSON, 1992), provocando a 

perda da união entre ambas ou até mesmo a degradação hidrolítica das partículas 

(SÖDERHOLM et al., 1984; BAGHERI et al., 2005). A degradação hidrolítica é o 

resultado tanto da quebra das ligações químicas na resina ou do amolecimento do 

compósito através da ação plastificadora exercida pela água (MOHSEN; CRAIG, 

1995). Enzimas presentes na saliva também têm mostrado participação no processo 

de degradação química da matriz resinosa dos compósitos (TOLEDANO et al., 

2003).  
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O efeito do solvente na rede polimérica tem sido descrito como plastificação. 

O solvente se difunde no interior da rede e separa as cadeias poliméricas, criando 

uma expansão (FERRACANE, 2006; SIDERIDOU; ARCHILIAS, 2005). No entanto, 

uma vez que a rede polimérica contém microespaços criados durante a 

polimerização e volume livre entre as cadeias, parte do solvente é acomodada sem 

criar alteração do volume (FERRACANE, 2006). Dessa forma, a alteração 

dimensional da resina composta em um solvente é complexa e difícil de ser predita e 

depende da composição química do material. No caso da rede polimérica, o 

polímero intumesce quando imerso em um solvente (SIDERIDOU; ARCHILIAS, 

2005) à medida que as forças de atração entre as cadeias poliméricas são excedidas 

pelas forças de atração entre as moléculas do solvente e os componentes das 

cadeias. Então, há uma troca de ligações secundárias, levando a um aumento no 

volume da rede, ao amolecimento devido às poucas interações cadeia-cadeia e, 

conseqüentemente, à maior plastificação (FERRACANE, 2006).   

 A sorção de água também é acompanhada pela perda de componentes, o 

que causa redução no volume (FERRACANE, 2006). Quando o material é imerso 

em água, alguns dos componentes, como monômeros não reagidos (SIDERIDOU; 

ARCHILIAS, 2005) ou partículas de carga (SÖDERHOLM et al., 1996) dissolvem-se 

e são liberados na água (TOLEDANO et al., 2003, HOFMANN et al., 2002; 

FERRACANE, 2006). Isto resulta na perda de massa e é conhecido como 

solubilidade. Alguns estudos mostraram que existe correlação entre um reduzido 

grau de conversão e altas quantidades de componentes liberados (PEARSON; 

LONGMAN 1989; FERRACANE, 2006).  

 Dessa forma, os fenômenos de sorção e solubilidade podem ser precursores 

de uma variedade de processos químicos e físicos que acarretam em efeitos 
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deletérios na estrutura e função da matriz resinosa (FERRACANE 2006; 

MALACARNE et al., 2006). Efeitos indesejáveis, como amolecimento da matriz 

resinosa, degradação da resina, diminuição da resistência ao manchamento e 

liberação de substâncias, como monômeros não reagidos, impurezas dos 

monômeros e aditivos podem ocorrer (TODELANO et al., 2003; FERRACANE, 

2006). Conseqüentemente, as propriedades da rede polimérica podem ser 

permanentemente alteradas, levando ao comprometimento das propriedades 

mecânicas do material e do seu desempenho clínico (FERRACANE, 2006). Estudos 

têm mostrado diminuição das propriedades mecânicas (FERRACANE et al.,1998), 

como resistência flexural (CALAIS; SÖDERHOLM, 1988), módulo de elasticidade 

(ITO et al., 2005; KALACHANDRA; WILSON, 1992; PASTILA et al., 2007), 

resistência à tensão (SÖDERHOLM; ROBERTS 1990), resistência ao desgaste 

(SCARRETT et al., 1991) e tenacidade de fratura (FERRACANE; BERGE, 1995). 

Zhang e Xu (2008) avaliaram o efeito da imersão de compósitos em diferentes meios 

(água destilada, saliva artificial, etanol/água) na sorção, solubilidade, liberação de 

monômeros não reagidos, resistência flexural e módulo de elasticidade flexural. Os 

resultados mostraram que o efeito nas propriedades do material depende do meio 

de imersão utilizado, onde a solução etanol/ água apresentou o efeito mais 

significativo. As propriedades mostraram estar relacionadas aos componentes das 

resinas compostas. Uma solução composta por 75% etanol/ água é considerada o 

melhor solvente para as resinas compostas, pois quando o etanol penetra a rede 

polimérica causa uma expansão da estrutura, permitindo a liberação de monômeros 

não reagidos e causando a dissolução das cadeias poliméricas lineares. No entanto, 

a cavidade bucal apresenta um ambiente provavelmente menos agressivo que o 

etanol (FERRACANE, 1994). 



   Revisão de Literatura    49 
    

 A redução nas propriedades do material está principalmente relacionada à 

sorção de água pelo polímero, a qual causa amolecimento do componente resinoso 

pelo intumescimento da rede polimérica e redução das forças friccionais entre as 

cadeias poliméricas (FERRACANE et al., 1998). Uma vez que a rede encontra-se 

saturada de água e torna-se amolecida, a estrutura do compósito estabiliza e não 

ocorre redução adicional das suas propriedades. Essa limitada redução nas 

propriedades torna evidente que a degradação adicional, como a hidrólise da 

interface carga-matriz, pode estar ausente ou pode não continuar de forma 

significante, uma vez que o compósito torna-se saturado e permanece molhado 

(FERRACANE et al., 1998). Porém, deve ser considerado que a presença de outros 

solventes e esterases encontrados na cavidade bucal podem causar um efeito mais 

deletério que a água nas propriedades mecânicas dos compósitos (FERRACANE et 

al., 1998). Em adição à perda das propriedades mecânicas, alguns dos 

componentes liberados podem estimular o crescimento de bactérias ao redor da 

restauração, promovendo reação alérgica e levando ao aparecimento de cáries 

secundárias (SIDERIDOU et al., 2003).  

 Segundo Ferracane (2006), a sorção de água pode afetar a 

biocompatibilidade e a estabilidade dimensional, levando a curta durabilidade dos 

compósitos. A relação entre sorção de água e alteração dimensional foi observada 

por Hirasawa et al. (1983). Outros autores enfatizaram que a sorção de água pelo 

compósito pode ter conseqüências clínicas benéficas, uma vez que a expansão 

gerada poderia melhorar o selamento marginal da restauração (MOMOI; McCABE, 

1994) e contribuir para o relaxamento da tensão gerada durante a contração de 

polimerização (FEILZER; de GEE; DAVIDSON, 1990). A expansão resultante da 

sorção de água pode ser um fenômeno clinicamente desejável se o mesmo 
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compensar completamente os efeitos da contração. Um coeficiente de expansão 

que excede o valor de contração não é desejável, uma vez que tensões adicionais 

poderão ser geradas na estrutura dentária (MARTIN et al., 1998; SIDERIDOU et al., 

2008a). Alguns autores afirmaram que a sorção de água é insuficiente para provocar 

uma expansão linear que compense a contração de polimerização, trazendo mais 

prejuízos do que benefícios, porque pode comprometer as propriedades mecânicas 

do material (HIRASAWA et al., 1983).  

 Sabe-se que o grau de conversão das resinas compostas interfere 

diretamente em seu desempenho clínico, podendo alterar suas propriedades físico-

mecânicas. Quanto maior a quantidade de monômeros que se transformam em 

polímeros, maior o grau de conversão da resina e melhores as propriedades do 

material. Entretanto, a completa polimerização das resinas compostas não é 

conseguida na maioria das vezes e seu grau de conversão é de 50 a 70% em média 

(IMAZATO et al., 2001; PALIN et al., 2003). 

 O grau de conversão depende, entre outros fatores, da distância existente 

entre a superfície da resina composta e a ponta da fonte de luz e tem mostrado 

influenciar na sorção de água e solubilidade do compósito (FERRACANE, 2006; 

PEARSON; LONGMAN, 1989). A irradiação do compósito com reduzida intensidade 

de luz e, conseqüentemente, a inadequada polimerização do material tem mostrado 

aumentar a sorção de água e a solubilidade (PEARSON; LONGMAN, 1989), uma 

vez que a rede polimérica pode encontrar-se com menor densidade de ligações 

cruzadas (HOFMANN et al., 2002; EL-HEJAZI, 2001). Pearson e Longman (1989) 

observaram que a redução em 75% do tempo de exposição recomendado pelo 

fabricante aumentou a sorção e solubilidade dos compósitos avaliados. 

Conseqüentemente, piores propriedades físicas, biológicas e estéticas seriam 
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encontradas, além de levar ao desenvolvimento de cárie secundária por maior 

acúmulo de biofilme na superfície da restauração (GUIMARÃES et al., 2008).  

 É importante considerar que diferentes procedimentos de irradiação levarão a 

diferentes estruturas do polímero (ASMUSSEN; PEUTZFELDT 2003a; LOPES et al., 

2009). Asmussen e Peutzfeldt (2003a), estudando a estrutura do polímero de uma 

resina composta em relação à distância da superfície irradiada (0,5 a 4,0 mm), 

comentaram que o aumento da susceptibilidade ao amolecimento nos grupos 

fotoativados a 3,0-3,5 mm de distância pode estar associado à menor densidade 

ligações cruzadas existentes. Explicaram que as camadas mais profundas do 

compósito polimerizam em uma velocidade inferior às mais próximas da superfície 

irradiada. De acordo com estudos prévios (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2001a; 

ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2001b; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003a), a menor 

velocidade de polimerização pode levar à formação de uma estrutura polimérica 

mais linear, pois relativamente poucos centros de crescimento são formados. Com 

uma maior velocidade de polimerização, causada por uma maior densidade de 

potência, múltiplos centros de crescimento são formados, levando a formação de 

uma estrutura polimérica mais ramificada e com ligações cruzadas. Especula-se que 

um baixo grau de ligações cruzadas resultará em maior sorção de água 

(FERRACANE, 2006; SOH; YAP, 2004). Dessa forma, a qualidade da estrutura 

polimérica, resultante do modo de fotoativação utilizado, pode levar a diferenças nos 

fenômenos de sorção e solubilidade (LOPES et al., 2009). 

 Torna-se importante ressaltar que a qualidade da cadeia polimérica formada 

durante a polimerização do material também irá determinar a extensão em que 

ocorrerá a sorção e intumescimento quando um polímero é imerso em um solvente 

(FERRACANE, 2006). Dessa maneira, as características estruturais dos polímeros 
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são fundamentais para a determinação da extensão na qual os polímeros serão 

afetados pelo ambiente aquoso. A presença de ligações cruzadas entre cadeias 

poliméricas geralmente resulta em uma diminuição significante da permeabilidade do 

polímero à água, devido à diminuição do volume livre e a capacidade das cadeias 

poliméricas de intumescerem (SIDERIDOU et al., 2003). Moléculas de água que 

estão firmemente unidas aos locais polares ao longo da cadeia polimérica exibem 

alto efeito plastificador, causando a redução das propriedades mecânicas pela 

alteração da mobilidade de seus segmentos de cadeia (MALACARNE et al., 2006). 

 As principais conseqüências de uma incompleta polimerização e reduzida 

conversão dos monômeros em polímeros são o comprometimento estético, maior 

possibilidade de infiltração marginal e maior sorção e solubilidade do compósito 

(PEARSON; LONGMAN, 1989; EL-HEJAZI, 2001; FERRACANE, 1994). A 

solubilidade depende principalmente do grau de conversão do material, pois quanto 

maior o grau de conversão, menores os valores de solubilidade (SIDERIDOU et al., 

2003; SILVA et al., 2008; ZHANG; XU, 2008). Pearson e Longman (1989) mostraram 

que a irradiação reduzida aumenta significantemente a solubilidade. Tanaka et al. 

(1991) observaram que o aumento do tempo de irradiação de 30 s para 50 s, 

resultou em significante diminuição no conteúdo de monômero residual e nas 

quantidades liberadas na água. 

 Grandes quantidades de componentes não reagidos são liberados devido à 

irradiação insuficiente da resina composta quando comparado com espécimes 

adequadamente fotoativados (PEARSON; LONGMAN, 1989; FERRACANE, 1994). 

Os monômeros não reagidos são liberados para o meio bucal e demonstram ser 

citotóxicos (RATHBUN et al., 1991; POLYDOROU et al., 2007), podendo causar 

reações pulpares. Os monômeros mais utilizados nas resinas compostas são o Bis-
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GMA, TEGDMA e UDMA e, apesar dos três exibirem citotoxicidade, o Bis-GMA e o 

UDMA são os mais citotóxicos (TABATABAEE et al., 2009; FERRACANE, 2006; 

SIDERIDOU; ARCHILIAS, 2005).  

  Estudos têm mostrado que os monômeros residuais são os principais 

componentes liberados dos compósitos dentais, ocorrendo principalmente nos 

primeiros 7 dias após a fotoativação  (RUYTER 1995; ÖRTENGREN et al., 2001a). O 

monômero TEGDMA tem sido identificado como a principal substância liberada das 

resinas compostas por apresentar moléculas pequenas, porém, pequenas 

quantidades de outros monômeros, tais como o Bis-GMA e o UDMA podem também 

ser liberados na água (ÖRTENGREN et al., 2001a; TABATABAEE et al., 2009). 

Conseqüentemente, a lixiviação desses componentes pode influenciar a alteração 

dimensional inicial do compósito, o comportamento clínico, o aspecto estético da 

restauração e a biocompatibilidade do material (FERRACANE, 2006; SIDERIDOU et 

al., 2008a; TOLEDANO et al., 2003; PEARSON; LONGMAN, 1989 POLYDOROU et 

al., 2007). Segundo TABATABAEE et al. (2009), a quantidade de monômeros 

liberados das resinas compostas é influenciada pela densidade de potência da fonte 

de luz, pelo tipo de resina composta utilizada (ex: conteúdo de carga) e pelo meio de 

imersão.  

 Diferenças detectadas em termos de sorção de água e solubilidade podem 

estar relacionadas à composição das resinas compostas testadas (ARCHEGAS et 

al., 2008; HOFMANN et al., 2002; VICHI et al., 2004).  As resinas compostas Z100 e 

Filtek Z-250 contêm essencialmente a mesma carga, porém diferente matriz 

resinosa. Na resina composta Z100, a matriz resinosa consiste de Bis-GMA e 

TEGDMA, enquanto que na Filtek Z-250, a maioria do TEGDMA foi substituída por 

uma mistura de UDMA e Bis-EMA (SIDERIDOU et al., 2003). O UDMA e Bis-EMA 
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criam uma rede polimérica mais rígida que o TEGDMA, a qual absorve menos água 

e libera maior quantidade de monômeros não reagidos. O Bis-GMA mostrou formar a 

rede mais rígida, a qual absorve menos água que a resina composta pelo TEGDMA, 

e mais água que a as resinas feitas por UDMA e Bis-EMA (SIDERIDOU et al., 2003). 

A Z-250 apresentou maior módulo de elasticidade, menor sorção de água e 

solubilidade que a Z100. Essas diferenças nas propriedades dos compósitos são 

resultado do provável maior conteúdo de carga da Z-250 e de diferenças na 

estrutura da matriz resinosa orgânica (SIDERIDOU et al., 2003). Sideridou et al. 

(2005), estudando a liberação de monômeros da resina composta Filtek Z-250, 

observaram que a maioria dos monômeros liberados era constituída de UDMA, o 

que indica que a matriz resinosa desse compósito provavelmente contém maiores 

quantidades de UDMA  que Bis-GMA e Bis-EMA (SIDERIDOU; ARCHILIAS, 2005). A 

natureza e a rigidez da molécula de Bis-GMA, em adição ao seu alto peso molecular 

e pobre solubilidade, parecem prevenir sua difusão em ambiente aquoso 

(TABATABAEE et al., 2009; SIDERIDOU et al., 2005).  

 O processo de incorporação de água das resinas polimerizadas ou a 

permeabilidade pode estar relacionado à polaridade das cadeias poliméricas. Há 

duas teorias quanto à difusão de água: a “teoria da interação” onde moléculas de 

água se anexam à cadeia polimérica via ligação com hidrogênio (afinidade da água 

por grupos polares hidrofílicos no polímero), induzindo intumescimento e 

plastificação do polímero; e a “teoria do volume livre” onde a sorção de água nos 

polímeros não-polares se dá pelo movimento de moléculas de água “não ligadas” 

através dos espaços vazios dentro do polímero, sem nenhuma inter-relação com as 

moléculas polares no material (MALACARNE et al., 2006; FABRE et al., 2007).  
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 Fatores relacionados à química e estrutura da rede polimérica são 

importantes para determinar em qual extensão o material será afetado pelo 

ambiente aquoso (FERRACANE, 2006). Importantes características químicas 

incluem a hidrofilicidade do polímero e as diferenças no parâmetro de solubilidade 

entre o polímero e o solvente. A extensão de sorção do solvente pelo polímero é 

uma função das diferenças existentes no parâmetro de solubilidade entre o polímero 

e o solvente, sendo maior quando essa diferença é pequena (FERRACANE, 2006). 

As características estruturais incluem a densidade de ligações cruzadas e a 

porosidade da rede polimérica. Polímeros com alta densidade de ligações cruzadas 

são mais resistentes às reações degradativas, baseado no limitado espaço e nos 

caminhos disponíveis para que as moléculas do solvente se difundam no interior da 

estrutura. A alta porosidade ou presença de microfendas parece facilitar o transporte 

do fluido para dentro e fora do polímero, levando à maior sorção e lixiviação dos 

componentes (FERRACANE, 2006). 

 A natureza hidrofílica de um polímero está, em grande parte, relacionada à 

química de seus monômeros e às ligações das cadeias poliméricas (FERRACANE, 

2006). O volume de água que pode ser absorvido é determinado pelo conteúdo de 

monômeros hidrofílicos presentes no material (MARTIN, 1998; MALACARNE et al., 

2006; ÖRTENGREN et al., 2001a). No caso de uma matriz mais hidrofílica, ocorre 

um aumento de sorção de água (ÖRTENGREN et al., 2001a; ITO et al., 2005), 

enquanto que em uma matriz hidrofóbica a sorção é menor, causando menor 

impacto na cor do compósito (DIETSCHI et al., 1994; BUCHALLA et al., 2002). 

Örtengren et al. (2001b) mostraram que a sorção e solubilidade da resina composta 

estão relacionadas à hidrofilicidade da matriz e à composição química das 

partículas, além de serem sensíveis ao tempo e ao pH da solução. Janda et al. 
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(2007a) observaram uma correlação significante entre sorção de água e partícula de 

carga, no entanto, nenhuma correlação foi encontrada entre partícula de carga e 

solubilidade. Os autores acreditam que a sorção e solubilidade dependem da 

composição individual de cada material.  

 A degradação química do compósito também é dependente do tempo 

(SÖDERHOLM et al., 1996). Vários estudos que avaliaram o efeito das condições de 

armazenamento na estabilidade da rede polimérica formada expuseram os materiais 

restauradores à água, saliva artificial, álcool e solventes ácidos ou básicos com o 

intuito de avaliar o processo de envelhecimento do material. A ação desses meios 

mostrou-se variada, mas geralmente envolve a liberação de componentes não 

reagidos e a degradação da cadeia polimérica (FERRACANE, 2006). 

 Como visto, diversos fatores podem influenciar nos fenômenos de sorção de 

água e solubilidade. A água exerce importante papel na degradação química dos 

compósitos, o que pode resultar em propriedades mecânicas reduzidas (ITO et al., 

2005; KALACHANDRA; WILSON, 1992; PASTILA et al., 2007; SÖDERHOLM; 

ROBERTS 1990; FERRACANE et al., 1998) e, conseqüentemente, em problemas 

clínicos a curto ou longo prazo.  

 

2.3  Estabilidade de Cor 

 Após a polimerização da resina composta, o movimento de entrada das 

moléculas de água causa mobilização dos íons no interior da matriz e o movimento 

de saída dos componentes não reagidos (FERRACANE, 1994). A liberação desses 

componentes contribui para adicional contração e perda de peso, enquanto que a 

sorção de água resulta no intumescimento do material e no ganho de massa. Esse 
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processo pode causar amolecimento da matriz resinosa e redução da resistência do 

material ao manchamento (SÖDERHOLM et al. 1984; YAZICI et al., 2007). 

 Três tipos de descoloração do compósito são geralmente descritos: 1- 

descoloração externa devido ao acúmulo de placa e manchamento da superfície, 2- 

alteração de cor superficial ou sub-superficial devido à degradação superficial, ou 

suave penetração e reação dos agentes corantes com a camada superficial da 

resina composta (adsorção), 3- descoloração do corpo ou intrínseca devido às 

reações físico-químicas nas porções mais profundas da restauração (HÖRSTED-

BINSLEV, 1988). 

 Vários fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam a estabilidade de cor dos 

compósitos, tais como matriz resinosa, tipo de partícula de carga (UM; 

RUYTER,1991; VICHI et al., 2004; BUCHALLA et al., 2002; YAZICI et al., 2007; 

SCHULZE et al., 2003; RÜTTERMANN et al., 2008; JANDA et al., 2007b), sistema 

fotoiniciador (JANDA et al., 2007b), aparelho fotoativador (YAZICI et al., 2007), 

técnica de polimerização (JANDA et al., 2007b; RÜTTERMANN et al., 2008), grau de 

conversão (IMAZATO et al., 1995), tempo de irradiação (JANDA et al., 2004; JANDA 

et al., 2005; JANDA et al., 2007b; PRADO JÚNIOR; PORTO NETO, 2000; 

RÜTTERMANN et al., 2008), técnica de acabamento e polimento da restauração 

(GÜLER et al., 2009), acúmulo de placa bacteriana, sorção de água (REIS et al., 

2001; VICHI et al., 2004), contato com alimentos e substâncias corantes (YAZICI et 

al., 2007; UM; RUYTER, 1991; SAMRA et al., 2008) e  tempo de imersão, uma vez 

que as alterações de cor tornam-se mais intensas à medida que aumenta o tempo 

de imersão (IMAZATO et al., 1995, SAMRA et al., 2008; YAZICI et al., 2007; CHAN 

et al., 1980; JANDA et al., 2007b).  
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 Fatores extrínsecos, como a absorção de corantes advindos de bebidas e 

alimentos, podem causar o manchamento dos compósitos e estão intimamente 

relacionados aos hábitos de higiene bucal, à dieta e ao cigarro (SCHULZE et al., 

2003; UM; RUYTER, 1991). O manchamento dos compósitos por soluções corantes, 

como café, chá, vinho tinto, coca-cola, sucos e outras bebidas; e a estabilidade de 

cor após o envelhecimento em diferentes soluções têm sido freqüentemente 

estudados (YAZICI et al., 2007; TOPCU et al., 2009; GÜLER et al., 2009; MAROTTI 

et al., 2006; CARVALHO et al., 2003; DIETSCHI et al., 1994; SAMRA et al., 2008; 

UM; RUYTER, 1991; PRADO JÚNIOR; PORTO NETO, 2000). A maioria dos autores 

concorda que o manchamento superficial das resinas compostas está relacionado à 

penetração, através da superfície da restauração, de corantes comuns contidos nos 

alimentos e bebidas como café, chá, molho de soja, refrigerante à base de cola, 

vinho, nicotina e impregnação por íons metálicos (CHAN et al., 1980; UM; RUYTER, 

1991; TOPCU et al., 2009).  

 O consumo de diferentes bebidas e, até mesmo da água, pode afetar a 

estética e as propriedades dos compósitos, tais como microdureza e rugosidade; no 

entanto, o impacto nas propriedades pode estar diretamente relacionado à 

quantidade e freqüência de ingestão (BADRA et al., 2005). Assim, o tempo de 

imersão na solução corante tem-se mostrado significante na estabilidade de cor e 

em outras propriedades das resinas compostas (YAZICI et al., 2007; PRADO 

JÚNIOR; PORTO NETO, 2000; CHAN et al., 1980; BADRA et al., 2005). Alguns 

trabalhos revelaram que o manchamento mais intenso ocorre nos 7 primeiros dias, 

porém tende a continuar de forma mais lenta até o término do período experimental 

(SAMRA et al., 2008; PRADO JÚNIOR; PORTO NETO, 2000), dependendo do meio 

de imersão utilizado. Principalmente após 7 dias ou períodos mais longos de 
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imersão, os materiais mostram alteração de cor visualmente perceptível (REIS et al., 

2001) e, por esta razão, os hábitos de ingestão de bebidas por parte dos pacientes 

devem ser considerados durante a escolha do compósito a ser utilizado, 

principalmente para restauração de dentes anteriores.  

 Chan et al. (1980) verificaram o manchamento de restaurações de resina 

composta utilizando soluções à base de café, chá, molho de soja, refrigerante e 

água destilada em molares extraídos. O café e o molho de soja apresentaram maior 

manchamento que o chá e o refrigerante, sendo mais evidenciado após sete dias de 

imersão. O tempo mostrou-se um fator relevante e os autores concluíram que 

quanto maior o tempo de imersão, maior é o manchamento das restaurações. Reis 

et al. (2001) avaliaram a estabilidade de cor inicial de quatro compósitos resinosos 

híbridos, sendo três compactáveis e um microhíbrido e concluíram que houve 

variação perceptível da cor final após uma semana de imersão dos corpos-de-prova 

em água destilada a 37oC. Topcu et al. (2009) avaliaram a capacidade de 

manchamento de diferentes tipos de resinas compostas quando imersas em saliva 

artificial, suco de limão, café, coca-cola, suco de cereja, suco de cenoura e vinho 

tinto por 24 h. Concluíram que tanto as resinas compostas quanto as bebidas são 

fatores significantes que podem afetar a estabilidade de cor. Após a imersão por 24 

h, todos os materiais mostraram alterações de cor visíveis, sendo que o vinho tinto 

foi o que causou o maior manchamento comparado às outras soluções, em três das 

quatro resinas compostas avaliadas.  

 Alguns estudos têm mostrado que o vinho tinto causa o manchamento mais 

severo quando comparado a outras bebidas por apresentar alta concentração de 

pigmentos na sua composição (TOPCU e al., 2009, LEPRI, 2008). Adicionalmente, o 

baixo pH (3,0 a 3,9) (VILLALTA et al., 2006) e a presença de álcool na sua 
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composição parecem causar o amolecimento da resina e, conseqüentemente, 

promover uma alteração da matriz resinosa e da interface carga-matriz (YAP et al., 

2001), causando o manchamento do material. Especula-se que o amolecimento da 

matriz resinosa favorece o deslocamento das partículas de carga da matriz, levando 

à formação de uma superfície “porosa” (BADRA et al., 2005).  

 Os fatores intrínsecos envolvem a descoloração do próprio material, como a 

alteração da matriz resinosa e da interface carga-matriz (UM; RUYTER, 1991; REIS 

et al., 2003; GÜLER et al., 2009), e a incompleta polimerização do material (JANDA 

et al., 2004; JANDA et al., 2005; JANDA et al., 2007b; RÜTTERMANN et al., 2008). 

Assim, as descolorações intrínsecas são material-dependentes e irreversíveis, ao 

contrário das descolorações extrínsecas, as quais são causadas pela absorção de 

corantes ou pela presença de placa e podem, muitas vezes, ser removidas com o 

polimento do material restaurador (REIS et al., 2003). 

 Dentro dos fatores intrínsecos, o sistema fotoiniciador presente no material 

pode exercer influência na estabilidade de cor das resinas compostas (JANDA et al., 

2004; SCHNEIDER et al., 2008). A canforoquinona é o fotoiniciador mais encontrado 

nos compósitos e, apesar de se apresentar em pequenas quantidades, também 

influencia de forma significante na cor do material (JANDA et al., 2004). A 

canforoquinona apresenta um pico de absorção na faixa de 468 nm, coincidindo com 

o espectro de emissão dos aparelhos fotoativadores. Durante a irradiação, este 

fotoiniciador altera sua cor de amarelo para quase incolor, no entanto, se a 

irradiação não é suficientemente forte ou longa, certa quantidade de amarelo 

permanece. Assim, é característico do material que contém a canforoquinona como 

fotoiniciador apresentar-se mais amarelo previamente à irradiação. Sob a influência 

da luz ambiente, ocorre uma conversão adicional da canforoquinona, apesar da 
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resina já estar polimerizada (JANDA et al., 2004). Outros componentes importantes 

do sistema fotoiniciador são as aminas terciárias, as quais atuam como sinergistas 

ou aceleradores, e durante a foto-reação geram produtos que tendem a causar 

descolorações que vão de amarelas a marrons avermelhadas sob a influência da luz 

ou calor (JANDA et al., 2004; SCHNEIDER et al., 2008). Na interação entre a 

canforoquinona e a amina terciária há a produção de radical livre. Um fator que 

influencia essa formação de radicais nos sistemas canforoquinona/ amina é a 

concentração de fotoiniciadores, que varia entre as marcas comerciais. Há 

evidências que concentrações mais altas de fotoiniciadores melhoram o grau de 

conversão e as propriedades mecânicas dos polímeros. Infelizmente, não há 

benefícios observados, além de poderem afetar a estética devido à cor amarela da 

canforoquinona. Além disso, tem sido mostrado que a relação entre concentração e 

eficiência tem um limiar, que, quando ultrapassado, o excesso de canforoquinona 

pode diminuir a conversão dos monômeros em polímeros (SCHNEIDER et al., 

2008). 

 A natureza da matriz resinosa influencia a estabilidade de cor dos compósitos 

(VICHI et al., 2004). Na presença de uma matriz mais hidrofílica, ocorre o aumento 

da sorção de água, resultando em uma coloração mais branca e opaca. Se a matriz 

resinosa é mais hidrofóbica, a sorção de água é menor e apenas um pequeno 

impacto na cor será observado (DIETSCHI et al., 1994). Dietschi et al. (1994), 

avaliando a estabilidade de cor de 10 compósitos híbridos e microparticulados, 

concluíram que as alterações cromáticas estão diretamente relacionadas à 

composição do material. Uma baixa susceptibilidade ao manchamento está 

geralmente relacionada a uma baixa sorção de água ou baixa concentração de 

matriz orgânica e a uma satisfatória lisura após o polimento (DIETSCHI et al., 1994). 
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 O tipo e tamanho das partículas de carga também afeta a lisura da superfície 

e a susceptibilidade ao manchamento (YAZICI et al., 2007; REIS et al., 2003; VICHI 

et al., 2004; VILLALTA et al., 2006). Villalta et al. (2006) observaram que o 

compósito nanoparticulado testado apresentou maior alteração de cor que o 

compósito microhíbrido após a imersão em diferentes soluções corantes (café e 

vinho tinto). Resultados semelhantes foram encontrados por Yazici et al. (2007) 

quando comparada uma resina composta de nanopartículas com uma híbrida. Os 

autores atribuíram tais resultados à composição de cada material, ressaltando que 

compósitos com menor conteúdo de carga em volume podem absorver mais água 

na interface carga-matriz. Uma vez que essa interface constitui-se um dos pontos 

mais críticos do compósito, com alta sensibilidade à sorção (KALACHANDRA, 1989), 

a água absorvida pode causar a separação da união carga-matriz ou a degradação 

hidrolítica das partículas, resultando em baixa estabilidade de cor do material 

(SCHULZE et al., 2003; YAZICI et al., 2007). Autores como Pires-de-Souza et al. 

(2007) verificaram que resinas compostas de micropartículas apresentaram maior 

alteração de cor que as microhíbridas e híbridas quando submetidas ao 

envelhecimento artificial (vapor). Considerando que a percepção de cor está 

diretamente relacionada à reflexão da luz, os autores atribuíram tais resultados à 

degradação hidrolítica da interface carga-matriz, a qual pode alterar o caminho pelo 

qual a luz se dispersa no interior das partículas (PIRES-DE-SOUZA et al., 2007) . 

  A literatura ainda mostra que a estabilidade de cor dos compósitos depende 

da qualidade de polimerização do material (RÜTTERMANN et al., 2008; JANDA et 

al., 2005). A efetividade da polimerização não é dependente somente da 

composição e do tamanho das partículas de carga do material, mas também da 

fonte de luz utilizada (RÜTTERMANN et al., 2008), do tempo de exposição 
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(LINDBERG et al. 2005; TATE et al., 1999, ARAÚJO et al., 2008), da intensidade da 

luz (LINDBERG et al. 2005) e da distância de fotoativação (LINDBERG et al. 2005; 

CORCIOLANI et al., 2008; MOON et al., 2004; THOMÉ et al., 2007; PIRES et al., 

1993). Prado Júnior e Porto Neto (2000) analisaram os efeitos da distância da fonte 

de luz (0 e 10 mm), do tempo de polimerização (10 s e 40 s) e da presença de 

agentes extrínsecos (água destilada e café) sobre a estabilidade de cor de uma 

resina composta híbrida. Observaram que o tempo de polimerização e o tempo de 

imersão na solução de café foram fatores determinantes na estabilidade de cor da 

resina composta avaliada, pois quanto maior o tempo de polimerização e de 

imersão, menor o grau de manchamento da resina. No entanto, a distância não 

mostrou efeito estatisticamente significante. Rüttermann et al. (2008) investigaram a 

estabilidade de cor de materiais resinosos quando polimerizados com LED de forma 

constante ou exponencial. Observaram que a extensão da descoloração dependeu 

do modo de polimerização, do tempo de exposição e das condições de 

armazenamento. Comentaram que a sorção de água não foi causada somente pela 

matriz hidrofílica, mas também pela incompleta conversão dos monômeros.  

 A diminuição da densidade de potência causará menor grau de conversão dos 

monômeros e, conseqüentemente, baixa estabilidade de cor do compósito (IMAZATO 

et al., 1995). Resinas compostas com maior grau de conversão apresentam menor 

descoloração (IMAZATO et al., 1995) e melhores propriedades mecânicas 

(FERRACANE; GREENER, 1986).  

 De acordo com Peutzfeldt e Asmussen (2005), o desempenho clínico dos 

materiais à base de monômeros dimetacrilatos é altamente dependente do grau de 

conversão e da estrutura polimérica formada. As cadeias poliméricas com menor 

densidade de ligações cruzadas são mais suscetíveis a ação do solvente e, 
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conseqüentemente, à plastificação (SOH; YAP, 2004). A presença de ligações 

cruzadas entre as cadeias poliméricas geralmente resulta em uma diminuição 

significante na permeabilidade do polímero à água devido à diminuição do volume 

livre existente (MALACARNE et al., 2006). Soh e Yap (2004) investigaram a 

influência de diferentes modos de polimerização (convencional, pulso tardio, soft-

start, pulso) na densidade de ligações cruzadas da resina composta Z100. 

Observaram que a densidade de ligações cruzadas foi dependente do modo de 

polimerização e que o pulso tardio resultou em uma estrutura polimérica mais linear 

e mais suscetível ao amolecimento em etanol. 

 Considerando que o grau de conversão pode ser indiretamente analisado pelo 

teste de microdureza, Schulze et al. (2003) avaliaram a cor e a microdureza de cinco 

resinas quimicamente ativadas e de cinco fotopolimerizáveis em função do 

envelhecimento acelerado e não observaram correlação entre alteração de cor e 

dureza após o envelhecimento.  

 Como visto, a composição da resina composta e o grau de conversão 

exercem importante papel na estabilidade de cor dos compósitos (IMAZATO et al., 

1995). A afinidade da matriz resinosa por corantes é modulada pelo grau de 

conversão, pois, quando este se mostra insuficiente, tende a favorecer a absorção 

de algumas substâncias corantes (de GEE et al., 1984). Tem sido mostrado que 

materiais que exibem altos valores de sorção de água são mais facilmente corados 

por corantes hidrofílicos em soluções aquosas, sendo que a água age como veículo 

de penetração (DIETSCHI et al., 1994), carregando os corantes durante o processo 

de sorção de água (JANDA et al., 2004; IMAZATO et al., 1999). Segundo DIETSCHI 

et al. (1994), a maior sorção de água acontece durante os sete primeiros dias após o 

contato inicial com o meio e a descoloração segue a evolução desse fenômeno. 
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Dessa forma, a resina composta subpolimerizada pode causar efeitos indesejáveis, 

como sorção de água e solubilidade de monômeros não reagidos, tornando-a mais 

suscetível ao manchamento.   

 A estabilidade de cor também depende do método de envelhecimento 

utilizado. Enquanto o armazenamento a seco mostra-se suave e não provoca 

descoloração severa do compósito, o armazenamento em água é mais agressivo 

(JANDA et al., 2007b). Vários estudos têm avaliado o efeito do armazenamento em 

água, em diferentes períodos, na estabilidade de cor dos compósitos e têm 

encontrado que a mesma exerce influência sobre esta propriedade (BUCHALLA et 

al., 2002, IMAZATO et al., 1995). A descoloração intrínseca dos compósitos pode 

também ser resultado do envelhecimento sob várias condições físico-químicas, 

como irradiação visível e ultravioleta, mudança de temperatura e umidade, luz de 

xenônio (BUCHALLA et al., 2002; SCHULZE et al., 2003; FURUSE et al., 2008).  

 Vários métodos foram desenvolvidos para a mensuração da cor, como a 

espectrofotometria e a colorimetria, o que tornou possível o estudo dos parâmetros 

relacionados com a estabilidade de cor dos compósitos (UM; RUYTER, 1991; 

BUCHALLA et al., 2002; PIRES-DE-SOUZA et al., 2007). O espectrofotômetro tem 

sido amplamente utilizado para mensuração da cor e apresenta melhores resultados 

quando comparado à avaliação visual. O sistema empregado nesses equipamentos 

normalmente é baseado no sistema CIELab. Este corresponde a um sistema de 

coordenadas, onde o valor de L* é a medida de luminosidade (SAMRA et al., 2008) 

de um objeto e é quantificado com uma escala que varia do preto (zero) ao branco 

(100). O olho humano percebe esta característica de cor mais claramente, uma vez 

que a quantidade de células responsáveis pelo preto e branco é muito maior que as 

células responsáveis pela visão colorida. Assim qualquer perda na luminosidade é 
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crítica para a estabilidade de cor e para o sucesso clínico do material (SAMRA et al., 

2008). Os valores de a* e b* são medidas de cromaticidade, onde a* designa o eixo 

verde-vermelho. Isso significa que quando o valor for negativo mostrará desvio para 

tonalidade verde e quando for positivo para o vermelho. O valor b* corresponde o 

eixo azul-amarelo e quando este apresentar valor negativo o desvio será no sentido 

da tonalidade azul e quando for positivo mostrará desvio no sentido amarelo. A 

diferença de cor é obtida pelo cálculo ∆Eab* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2. A 

resistência aos efeitos do manchamento causado pelas soluções, como chá, café e 

suco são medidos com um espectrofotômetro e são expressas em unidades de ∆E*, 

com os valores mais baixos indicando uma menor coloração (LEPRI, 2008). O valor 

de ∆E* representa a mudança de cor relativa que um observador poderia relatar 

para os materiais após imersão nas soluções ou entre diferentes períodos (TOPCU 

et al., 2009). 

 O contato dos materiais restauradores com o ambiente bucal, associado aos 

mais variados tipos de alimentos e bebidas, muitas vezes acompanhados de 

corantes, induzem as restaurações ao manchamento e alterações superficiais em 

um curto período de tempo (TOPCU et al., 2009; DINELLI et al.,1994-1995). 

Considerando que a inadequada polimerização do compósito pode levar ao aumento 

da susceptibilidade ao manchamento quando imerso em soluções corantes, torna-se 

importante avaliar a alteração de cor do material quando utilizadas diferentes 

distâncias entre a ponta do aparelho fotoativador e a superfície da resina composta. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar “in vitro” a influência da distância da ponta 

da fonte de luz na microdureza, sorção de água, solubilidade e estabilidade de cor 

de uma resina composta microhíbrida. 

 As seguintes hipóteses nulas foram testadas: 

1. Não há diferença nos valores de microdureza do compósito avaliado, tanto no 

topo quanto na base, quando utilizadas diferentes distâncias de fotoativação;  

2. Não há diferença nos valores de microdureza entre as superfícies topo e 

base, utilizando-se diferentes distâncias de fotoativação;  

3. Não há diferença nos valores de microdureza em relação ao tempo de 

armazenamento, tanto no topo quanto na base, quando utilizadas diferentes 

distâncias de fotoativação;  

4. Não há diferença nos valores de sorção de água quando utilizadas diferentes 

distâncias de fotoativação; 

5. Não há diferença nos valores de solubilidade quando utilizadas diferentes 

distâncias de fotoativação; 

6. Não há diferença na alteração de cor causada pelo suco de uva quando 

avaliados diferentes tempos de imersão; 

7. Não há diferença na alteração de cor causada pelo suco de uva quando 

utilizadas diferentes distâncias de fotoativação. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Microdureza  

4.1.1 Delineamento experimental 

 Os fatores em estudo foram a distância entre a ponta do aparelho fotoativador 

e a superfície da resina composta em 4 níveis (0 mm, 5 mm, 10 mm e 15 mm), 

tempo em 3 níveis (24 horas, 6 meses e 1 ano) e superfície em 2 níveis (topo e 

base). A variável de resposta quantitativa foi a microdureza Knoop (KHN). 

4.1.2 Confecção dos corpos-de-prova  

 Para a confecção dos corpos-de-prova foi selecionada a resina composta 

microhíbrida FiltekTMZ-250 (3M/ESPE), cor A3, acondicionada em bisnagas 

contendo 4 g (Figura 1). As informações sobre a composição básica da resina 

composta utilizada neste estudo encontram-se na Tabela 1.  

                                             

                  Figura 1 - Resina composta Filtek Z-250 

  Tabela 1 – Composição da resina composta Filtek Z-250  

 

 

 

 

 

Matriz 
Orgânica 

Carga 
Inorgânica 

Porcentagem de 
carga 

Tamanho médio 
das partículas 

Bis-GMA  

Bis-EMA 

 UDMA 

 

Zircônia/ Sílica

 

60% de carga 

inorgânica em volume 

 

0,01 a 3,5 µm 
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Foram confeccionados 20 corpos-de-prova da resina composta Filtek Z-250, 

com auxílio de uma matriz de teflon bipartida com 6,0 mm de diâmetro e 2,5 mm de 

espessura. As duas partes da matriz foram contidas com um anel metálico para a 

sua estabilização (Figura 2).       

                                                 

Figura 2 - Desenho esquemático do modelo da matriz de teflon utilizada para confecção dos 

corpos-de-prova: A- matriz de teflon, B- anel metálico, C- matriz de teflon confeccionada 

 

Para obtenção dos corpos-de-prova, a matriz foi posicionada sobre uma placa 

de vidro seguida por uma tira de poliéster, sendo a resina composta inserida na 

matriz em um único incremento com auxílio de uma espátula de titânio Thompson no 

6. Outra tira de matriz de poliéster foi posicionada sobre a resina composta, seguida 

de uma lâmina de vidro sobre a qual foi aplicada pressão digital por 15 segundos, 

com o intuito de comprimir levemente o material, obtendo nivelamento, lisura 

superficial e espessura padronizada (Figura 3).  

                                                                                                                       

Figura 3 - Desenho esquemático do modo de confecção dos corpos-de-prova: placa de vidro 

(A), tira de poliéster (B), inserção do compósito (C), utilização de outra tira de poliéster (D), 

lâmina de vidro (E)       

A

D

B

E

C

A 

B 
A 2,5 mm 

C 

6,0 mm 
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A lâmina de vidro foi então removida e a fotoativação dos espécimes realizada 

com a lâmpada halógena Astralis 3 (Ivoclair – Vivadent), com densidade de potência 

de 640 mW/cm2 (Figura 4). 

                                         

                Figura 4 - Aparelho Astralis 3 (Ivoclair – Vivadent) 

A intensidade de luz foi monitorada pelo radiômetro Curing Radiometer Model 

(Demetron), sendo realizada uma nova aferição a cada cinco espécimes. Os corpos-

de-prova foram fotoativados variando-se a distância entre a ponta do aparelho 

fotoativador e a superfície da resina composta, de acordo com os seguintes grupos 

experimentais (n=5): G1- 0 mm, G2- 5 mm, G3- 10 mm, G4- 15 mm (Figura 5).  

 

     

Figura 5 - Desenho esquemático das distâncias utilizadas para a fotoativação da resina 

composta: A- 0 mm, B- 5 mm, C- 10 mm, D- 15 mm 

 O aparelho foi fixado a um suporte que padronizou as variações da distância 

de fotoativação (Figura 6). Cada espécime foi fotoativado por 20 segundos, de 

acordo com as instruções do fabricante, com a ponta do aparelho posicionada 

A B C D 
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perpendicularmente à superfície do material. Os espécimes foram removidos da 

matriz (Figura 7) e o acabamento lateral foi realizado removendo-se os excessos 

mais grosseiros com uma lâmina de bisturi n.o 12.        

                                                

                              Figura 6 - Aparelho fotoativador acoplado ao suporte    

                                              

                                Figura 7 - Corpos-de-prova confeccionados 

 

4.1.3 Avaliação da Microdureza  

 
 Após a confecção dos corpos-de-prova, uma pequena marcação foi realizada, 

com auxílio de uma lâmina de bisturi, na superfície oposta a que recebeu exposição 

direta da fonte de luz, sendo esta considerada “base” e a oposta “topo”. Em seguida, 

os corpos-de-prova foram armazenados em recipiente escuro a 37oC por 24 h. Após 

esse período, as endentações foram realizadas nas superfícies topo e base de todos 

os espécimes utilizando o microdurômetro HMV-2000, Shimadzu Micro Hardness 

Tester (Shimadzu Corporation, Japan) (Figura 8). Cada espécime foi colocado na 

matriz de teflon e posicionado centralmente abaixo do penetrador diamantado 

piramidal tipo Knoop, sendo aplicadas cinco endentações em cada superfície (topo e 

base) com cargas de 100g por 15 segundos. Inicialmente foi realizada uma 
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endentação central e, a partir desta, as demais foram feitas em pontos eqüidistantes 

(aproximadamente 1mm), movimentando-se o espécime para a direita e para a 

esquerda. 

                         
 Figura 8 - Microdurômetro utilizado para a avaliação da dureza Knoop 

                               

Os espécimes foram armazenados em água destilada em estufa a 37°C 

por um período de 6 meses e 1 ano e, então, submetidos a um novo teste de 

microdureza, como previamente descrito. Em cada período avaliado, foram 

realizadas cinco endentações em cada superfície (topo e base), sendo que as 

mesmas localizaram-se ± 1mm acima (6 meses) e ± 1mm abaixo (12 meses) das 

endentações iniciais (24 horas). O microdurômetro encontra-se acoplado a um 

computador e a um software específico (CAMS-WIN - New Age Industries – USA) 

que calcula e registra os dados de microdureza.  

 
4.1.4 Análise estatística dos dados de microdureza 

Os dados foram inicialmente analisados quanto a sua distribuição e 

homogeneidade e, como se apresentaram normais e homogêneos, utilizou-se o 

teste paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) a três critérios (superfície, tempo 
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e distância). Mediante diferenças significativas, o teste de Tukey foi aplicado para 

comparação das médias, em um nível de significância de 5%. 

 

4.2  Sorção de água e Solubilidade 

4.2.1 Delineamento experimental 

 Os fatores em estudo foram a distância entre a ponta do aparelho fotoativador 

e a superfície da resina composta em 4 níveis (0 mm, 5 mm, 10 mm e 15 mm). A 

variável de resposta quantitativa foi sorção e solubilidade.  

4.2.2 Confecção dos corpos-de-prova 

 Para o teste de sorção de água e solubilidade foram confeccionados 32 

corpos-de-prova (n=8), utilizando-se os mesmos materiais e metodologia descritos 

para o teste de microdureza. 

4.2.3 Teste de sorção de água e solubilidade 

Os testes de sorção de água e solubilidade foram realizados de acordo com 

as especificações da ISO 4049, no entanto com modificação nas dimensões e forma 

de fotoativação dos espécimes. Após a fotoativação, os espécimes foram removidos 

do molde e armazenados secos em recipientes escuros, a 37oC por 24 h. Em 

seguida, os mesmos foram submetidos a um dessecamento inicial para remoção da 

água livre, como recomendado no teste padrão para materiais resinosos. Para isso, 

foram colocados no dessecador contendo sílica gel a 37oC por 24 h. Após esse 

período, os corpos-de-prova foram periodicamente pesados em uma balança 

analítica de alta precisão (Mettler Toledo, AB204, Switzerland) até a obtenção de 

uma massa constante (m1), ou seja, até quando a perda de massa fosse menor ou 

igual a 0,2 mg dentro de um período de 24 h (Figura 9). O diâmetro e a espessura 
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iniciais dos espécimes foram então medidos em quatro pontos eqüidistantes 

utilizando um paquímetro digital (Mitutoyo, Japan), sendo que tais medidas foram 

posteriormente utilizadas para calcular o volume em mm3.  

                                               

 Figura 9 - Balança analítica de alta precisão utilizada para a pesagem dos espécimes 

 

Em seguida, os espécimes foram armazenados em recipientes individuais 

contendo água destilada, em estufa a 37oC (Figura 10). A pesagem de cada 

espécime foi realizada diariamente na 1ª semana e, semanalmente, a partir da 2ª 

semana de imersão na água, até a obtenção de uma massa constante (m2). Em 

cada pesagem, os espécimes foram removidos da água, lavados, secos com papel 

absorvente, pesados imediatamente em balança analítica de alta precisão e 

recolocados na água destilada a 37oC. A água dos recipientes referente a cada 

espécime foi renovada semanalmente. Cuidado foi tomado em relação à 

padronização da secagem dos corpos-de-prova, os quais foram secos de ambos os 

lados com papel absorvente, sem pressão. Após 120 dias de armazenamento em 

água, os espécimes sofreram novo processo de dessecação em um dessecador 

contendo sílica gel (Figura 11) e foram pesados diariamente até a obtenção de uma 

massa constante (m3).  
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                     Figura 10 – Armazenamento dos espécimes em água  

                                     
                     Figura 11 – Armazenamento dos espécimes em dessecador contendo sílica gel 

                          

 Os valores de sorção de água (SA) e solubilidade (SL), em µg/mm3, foram 

calculados de acordo com as seguintes fórmulas: 

                     SA = m2 – m3                           SL = m1 – m3 

                         V                                              V                                  

Onde: 

m1 = massa inicial, antes da imersão em água  

m2 = massa após a imersão em água  

m3 = massa após o segundo ciclo de dessecação  

V = volume do espécime em mm3  

 

4.2.4 Análise estatística dos dados de sorção e solubilidade 

 Como os dados de sorção de água e solubilidade apresentaram-se normais e 

homogêneos, foram submetidos ao teste de Análise de Variância (ANOVA) a um 

G1‐1 

 

G3‐1G2‐1 G4‐1
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critério e ao teste de Tukey para comparações múltiplas, em um nível de 

significância de 5%. 

 

4.3  Estabilidade de Cor 

4.3.1 Delineamento experimental 

 Os fatores em estudo foram a distância entre a ponta do aparelho fotoativador 

e a superfície da resina composta em 4 níveis (0 mm, 5 mm, 10 mm e 15 mm), 

tempo de imersão em 4 níveis (7, 14, 21 e 28 dias) e tipo de solução em 2 níveis 

(água e suco de uva). A variável de resposta quantitativa foi alteração de cor pelo 

sistema CIElab. 

4.3.2 Confecção dos corpos-de-prova 

Para o teste de estabilidade de cor, foram confeccionados 64 corpos-de-

prova utilizando-se os mesmos materiais e a metodologia previamente descritos. 

Para cada grupo experimental (G1- 0 mm, G2- 5 mm, G3- 10 mm e G4- 15 mm) 

foram confeccionados 16 corpos-de-prova, sendo 8 para o grupo controle (imersão 

em água) e 8 para a condição experimental (imersão no suco de uva). 

Após o acabamento dos espécimes, a superfície inferior (base) foi marcada 

com uma lâmina de bisturi n.o 12 com o intuito de diferenciá-la da superfície 

irradiada. Os espécimes foram armazenados secos em frascos escuros por 24 h até 

a realização do polimento. Após esse período, as superfícies irradiadas foram 

manualmente polidas na seguinte seqüência: lixa de carbureto de silício de 

granulação 600 por 30 segundos, lixa de granulação 1200 por 60 segundos e disco 

de feltro associado a uma suspensão diamantada (Buehler) por 60 segundos. Em 

seguida, os corpos-de-prova foram lavados em água destilada por 30 segundos, 
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secos com papel absorvente e acondicionados em frascos escuros devidamente 

identificados por 24 h até a realização da leitura de cor inicial.  

  4.3.3 Análise da cor  

Para esse teste, foi utilizado o sistema CIEL*a*b*. Esta metodologia se 

baseia em uma análise por espectrofotômetro com distribuição tridimensional, 

seguindo padrões pré-determinados: L* a* b* definidos pela CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage, 1976).  

A leitura de cor inicial foi realizada somente no lado irradiado dos espécimes 

com um espectrofotômetro de colorimetria portátil (Color Guide 45/0, PCB 6807 

BYK-Gardner, Gerestsried – Germany), com iluminação padrão D65, sobre um fundo 

branco (Figura 12). O aparelho efetua a medição de cor baseado no sistema 

CIELab, o qual avalia a cor do objeto decompondo-a em três variáveis: L- representa 

o eixo branco (valores +) / preto (valores -), a – eixo vermelho (+) / verde (-) e b- eixo 

amarelo (+) / azul (-). As diferenças de cor são dadas pelo ∆E, o qual é obtido 

utilizando-se a seguinte equação:  

∆E= [(∆L)2 + (∆a)2 + (∆b)2]1/2 

Onde: 

 ∆L = diferença na luminosidade 

∆a= diferença no parâmetro vermelho-verde 

∆b= diferença no parâmetro amarelo-azul 
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Figura 12 – A: Espectrofotômetro utilizado para a mensuração da cor dos espécimes, B: 

base utilizada para fixação do espécime durante a leitura 

 

Após a medida da cor inicial, todos os espécimes foram fixados em EVA 

branco com parafina incolor, mantendo as superfícies irradiadas expostas com o 

intuito de entrarem em contato com as soluções a serem testadas (Figura 13). Os 

espécimes foram diariamente submetidos a dois ciclos de 10 minutos de imersão em 

100 ml do suco de uva integral (Salton), o qual foi renovado a cada ciclo; sendo que 

no período remanescente permaneceram imersos em água destilada, renovada 

diariamente. Esse procedimento foi repetido durante 28 dias. Os espécimes do 

grupo controle permaneceram em água destilada ao longo de todo o período 

experimental, a qual também foi renovada diariamente.  

Os espécimes foram semanalmente analisados quanto à alteração de cor (7, 

14, 21 e 28 dias), da mesma forma descrita para a obtenção dos valores iniciais. 

Nesta etapa, a secagem dos espécimes foi realizada cuidadosamente com papel 

absorvente de folha dupla, de maneira padronizada.  

A B

BA
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 Figura 13 – A: Desenho esquemático das perfurações realizadas no EVA branco e fixação 

dos espécimes; B: vista lateral dos espécimes com a superfície irradiada em contato com a 

solução.  

4.3.4 Análise estatística dos dados de alteração de cor 

Na análise estatística, foi conduzido um estudo de suposições que revelou 

problemas com os dados originais (heterogeneidade de variâncias e escala da 

variável de resposta). Tais problemas foram solucionados através da transformação 

para a raiz quadrada dos dados originais, conforme indicado pela técnica de Box-

Cox. Os dados foram então submetidos à Análise de Variância a três critérios 

(distância, tempo de imersão e tipo de solução) e ao teste de Tukey, a um nível de 

significância de 5%. 
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As marcações foram realizadas tomando-se como referência o centro do 

espécime, onde foi feita a primeira endentação. A partir da endentação central, as 

demais foram feitas movimentando-se o espécime para a direita e para a 

esquerda. 
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Foram calculadas as médias aritméticas dos valores de microdureza (KH) obtidos 

para cada espécime e então para cada grupo experimental. Para cada espécime obtiveram-

se dois valores de dureza, um referente à superfície topo e outro à superfície base. Os 

valores de topo e base também foram comparados. 

Os dados foram inicialmente analisados quanto a sua distribuição e 

homogeneidade através do Teste de Aderência à Curva Normal e Teste de Homogeneidade 

(??). 

Os resultados obtidos para cada variável (sorção de água, solubilidade e coeficiente de difusão da 

água) serão submetidos à análise de variância a um critério (adesivo). Quando forem detectadas 

diferenças significativas entre as médias, testes de comparações múltiplas serão aplicados. Todos os 

testes serão realizados com um nível de significância pré-estabelecido em 5%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5  RESULTADOS 

 

5.1 Microdureza 

 
 O teste de Análise de Variância a três critérios revelou interação entre os 

fatores testados (distância, tempo e superfície), demonstrando que qualquer uma 

das condições avaliadas influenciou significativamente (p<0,05) nos valores de 

microdureza.  

 As médias e os desvios padrão de microdureza Knoop dos grupos 

experimentais referentes à superfície topo, em cada um dos períodos avaliados, 

estão apresentados na Tabela 2 e na Figura 14.  

 

Tabela 2 - Médias e desvios padrão de microdureza Knoop da superfície topo 

nos diferentes períodos de avaliação 

Distância  24 h 6 meses 12 meses 

0 mm 75,9 (2,9) Aa 71,0 (0,7) Ab 67,6 (1,3) Ab 

5 mm 76,5 (2,2) Aa 69,7(0,7) Ab 66,7 (1,3) Ab 

10 mm 77,5 (2,5) Aa 65,2 (2,4) Bb 58,9 (3,3) Bc 

15 mm 70,5 (2,8) Ba 55,1 (1,0) Cb 53,1 (0,7) Cb 

*Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferenças significantes (p<0,05) 

*Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças significantes (p<0,05) 
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Figura 14- Representação gráfica das médias de microdureza Knoop da superfície 

topo nos diferentes períodos de avaliação 

 

 Para a descrição da análise estatística, os resultados dos grupos 

experimentais serão sempre comparados aos do grupo controle (0 mm). De acordo 

com a Tabela 2 e Figura 14, os maiores valores de microdureza na superfície topo, 

após 24 h, foram observados quando a fotoativação foi realizada a 0, 5 e 10 mm de 

distância (75,9; 76,5 e 77,5; respectivamente). O grupo fotoativado a 15 mm 

apresentou os menores valores de microdureza (70,5), os quais foram 

estatisticamente inferiores quando comparados aos do grupo controle (0 mm) 

(p<0,05).  

 Após 6 meses de armazenamento dos espécimes em água, verificou-se uma 

redução geral nos valores de microdureza, inclusive do grupo controle (0 mm). As 

reduções mais acentuadas e estatisticamente significantes foram encontradas nos 

grupos fotoativados a 10 mm (65,2) e 15 mm (55,1) de distância, quando 

comparados aos valores observados no grupo controle (71,0) (p<0,05).  

 Após 12 meses, os valores de microdureza diminuíram em todos os grupos 

experimentais, independente da distância com que se realizou a fotoativação dos 

espécimes. Reduções estatisticamente significantes nos valores de microdureza 

KHN 
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foram observadas nos grupos fotoativados a 10 mm (58,9) e 15 mm (53,1) de 

distância, quando comparados ao grupo controle (67,6) (p<0,05). 

 O grupo fotoativado a 5 mm de distância apresentou comportamento similar 

ao grupo controle em todos os períodos avaliados. 

 Considerando-se o fator tempo, foi realizada a análise estatística entre os 

períodos de armazenamento para cada distância de fotoativação, sendo o período 

de 24 h utilizado como controle. A variação das médias de microdureza da superfície 

topo, em cada distância de fotoativação, bem como a análise estatística dos 

resultados, encontram-se na Tabela 2 e na Figura 15.       

                                            

*Indica diferença estatisticamente significante entre 24h e os demais períodos de avaliação para cada distância  

Figura 15 – Variações dos resultados dos diferentes grupos experimentais na superfície topo 

levando-se em consideração o fator tempo   

 

 Analisando-se a Figura 15, verificou-se que, após 6 e 12 meses de 

armazenamento dos espécimes em água, todos os grupos mostraram redução 

estatisticamente significante nos valores de microdureza quando comparados ao 

grupo controle (24 h), independente da distância de fotoativação utilizada (p<0,05). 

TOPO 

6 meses 24 h 12 meses 

0 mm 
5 mm 
10 mm 
15 mm *

*

*

*

*
*

*

*
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 As médias e os desvios padrão de microdureza Knoop dos grupos 

experimentais referentes à superfície base, em cada um dos períodos avaliados, 

encontram-se na Tabela 3 e na Figura 16.  

Tabela 3 - Médias e desvios padrão de microdureza Knoop da superfície base 

nos diferentes períodos de avaliação 

Distância 24 h 6 meses 12 meses 

0 mm 72,6 (2,2) Aa 68,4 (0,6) Aa 52,8 (0,9) Ab 

5 mm 65,2 (2,4) Ba 64,8 (2,4) Aa 52,0 (1,1) Ab 

10 mm 58,6 (2,8) Ca 53,2 (1,5) Bb 48,8 (3,1) Ac 

15 mm 50,8 (2,1) Da 46,8 (0,9) Ca 42,4 (0,5) Bb 

         *Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferenças significantes (p<0,05) 

         *Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças significantes (p<0,05) 
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Figura 16- Representação gráfica das médias de microdureza Knoop da superfície 

base nos diferentes períodos de avaliação 
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 De acordo com a Tabela 3 e a Figura 16, os maiores valores de microdureza 

na base foram observados no grupo fotoativado a 0 mm de distância (72,6), o qual 

mostrou diferença estatisticamente significante em relação aos demais grupos 

experimentais (5 mm = 65,2; 10 mm = 58,6; 15 mm = 50,8), no período de 24h. Após 

6 meses, pode-se observar uma diminuição nos valores de microdureza em todos os 

grupos, sendo que reduções estatisticamente significantes ocorreram nos grupos 

fotoativados a 10 mm (53,2) e 15 mm de distância (46,8), quando comparadas ao 

controle (68,4). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre 0 e 5 mm. Após 12 meses, todos os grupos mostraram reduções ainda mais 

pronunciadas nos valores de microdureza, sendo que somente o grupo fotoativado a 

15 mm apresentou valores estatisticamente inferiores (42,4) ao controle (52,8) 

(p<0,05).  

 Analisando-se o fator tempo de armazenamento e considerando-se o período 

de 24 h como controle, a variação das médias de microdureza da superfície base, 

em cada distância de fotoativação, encontra-se na Tabela 3 e na Figura 17.       

                     
*Indica diferença estatisticamente significante entre 24h e os demais períodos de avaliação para cada distância  

Figura 17 – Variações dos resultados dos diferentes grupos experimentais na superfície 

base levando-se em consideração o fator tempo*      

BASE 
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A Figura 17 mostra que na superfície base, os grupos fotoativados a 0, 5 e 15 

mm de distância não apresentaram diferenças estatisticamente significantes em 

relação ao grupo controle (24 h) após 6 meses de avaliação. No entanto, apenas o 

grupo fotoativado a 10 mm de distância mostrou decréscimo significativo da dureza 

aos 6 meses. Após 12 meses, todos os grupos experimentais apresentaram valores 

de microdureza estatisticamente inferiores aos do grupo controle (24 h) (p<0,05).  

A comparação entre as médias de dureza Knoop (KHN) das superfícies topo 

e base, em cada período avaliado, encontra-se na Tabela 4. Quando comparadas as 

superfícies topo e base, observou-se que o topo apresentou valores estatisticamente 

superiores de dureza quando comparado à base na maioria dos grupos 

experimentais (p<0,05), independente da distância de fotoativação utilizada. No 

entanto, quando o compósito foi fotoativado a 0 mm de distância, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre as superfícies topo e 

base nos períodos de 24 h e 6 meses (Tabela 4). 

Tabela 4 - Comparação entre as médias de dureza Knoop (KHN) das superfícies 

topo e base para cada distância de fotoativação e período de avaliação testados 

Distância 24 h 6 meses 12 meses 

 Topo Base Topo Base Topo Base 

0 mm 75,9 72,6 71,0 68,4 67,6* 52,8* 

5 mm 76,5* 65,2* 69,7* 64,8* 66,7* 52,0* 

10 mm 77,5* 58,6* 65,2* 53,2* 58,9* 48,8* 

15 mm 70,5* 50,8* 55,1* 46,8* 53,1* 42,4* 

                 *Indica diferença estatisticamente significante entre as superfícies topo e base  
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5.2 Sorção de água e Solubilidade 

 

As médias e os desvios padrão dos valores de sorção de água e solubilidade 

dos grupos experimentais estão apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5 - Médias e desvios padrão de sorção de água e solubilidade 

(µg/mm3) dos grupos experimentais 

 Distância Sorção Solubilidade 

0 mm  29,79 (1,66)A -1,51 (1,33)A 

5 mm   30,77 (0,76)AB -1,00 (1,38)A 

10 mm 32,29 (1,24)B -0,17 (0,86)A 

15 mm 37,44 (2,19)C  3,68 (1,38)B 

    
    *Letras diferentes nas colunas indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05)                    

 

Para a descrição da análise estatística, os resultados dos grupos 

experimentais serão sempre comparados aos do grupo controle (0 mm). A Tabela 5 

mostra que os maiores valores de sorção de água e solubilidade foram encontrados 

quando a fotoativação foi realizada a 15 mm de distância (37,44 e 3,68, 

respectivamente), enquanto que os menores valores foram observados no grupo 

fotoativado a 0 mm (29,79 e -1,51, respectivamente) (p<0,05).  

 Analisando-se os valores de sorção de água (Tabela 5), não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre os espécimes fotoativados a 0 mm 

(29,79) e 5 mm (30,77) de distância. No entanto, diferenças significantes foram 

observadas entre 0 mm (29,79) e 10 mm (32,29) e entre 0 mm (29,79) e 15 mm 

(37,44) (p<0,05). Pode-se observar que a distância de fotoativação influenciou 
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negativamente nos valores de sorção obtidos, pois quanto maior a distância entre a 

ponta do aparelho e a superfície da resina composta, maiores os valores de sorção 

de água. Em relação à solubilidade (Tabela 5), não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre 0 mm (-1,51) e 5 mm (-1,0), nem entre 0 mm (-

1,51) e 10 mm (-0,17). Porém, observou-se significância entre o grupo controle e o 

grupo fotoativado a 15 mm de distância (3,68) (p<0,05). Os resultados mostraram 

que o distanciamento da fonte de luz influenciou negativamente na solubilidade da 

resina composta utilizada, com valores estatisticamente significantes quando a 

fotoativação foi realizada a 15 mm de distância.  

 A Figura 18 mostra a porcentagem de variação da massa dos grupos 

experimentais durante os processos de sorção de água e solubilidade, em função do 

tempo de armazenamento.  

                                                         

 
  Figura 18 - Gráfico representativo da porcentagem de variação da massa dos 

grupos experimentais em função do tempo de armazenamento 

A 

B 



Resultados     95 

    

 Analisando-se a Figura 18, pode-se observar um aumento na massa dos 

espécimes de todos os grupos experimentais em função do tempo de 

armazenamento em água, até a sua estabilização. Após o pico de sorção (A), 

ocorreu uma redução acentuada na massa dos espécimes de todos os grupos até 

que a mesma se estabilizasse (B). As maiores porcentagens de variação de massa 

foram encontradas quando a fotoativação foi realizada a 15 mm de distância, 

enquanto que as menores variações ocorreram no grupo fotoativado a 0 mm 

(controle). 

 

5.3 Estabilidade de Cor 
 

 O teste paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) a três critérios revelou 

a existência de efeito significativo (p<0,05) das interações entre meio e distância e 

entre meio e tempo, o que exigiu a comparação das médias pelo teste de Tukey.  

 As médias dos valores de alteração de cor (∆E) dos grupos experimentais, 

seus respectivos desvios padrão e a análise estatística dos resultados, em função 

do meio de imersão utilizado, encontram-se na Tabela 6 e na Figura 19.  

Tabela 6- Médias de ∆E* e desvios padrão dos grupos experimentais em 

função do meio de imersão 

 Distância      Meio de imersão 

 Água Suco de uva 

0 mm    0,78 (0,37) ABa 3,02 (1,19) Ab 

5 mm 0,61 (0,24) Ba  3,48 (1,40) ABb  

10 mm    0,89 (0,43) ABa 3,67 (1,18)  Ab 

15 mm  0,96 (0,40)  Aa 4,05 (1,39) Bb   
*Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferenças significantes (p<0,05) 

*Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças significantes (p<0,05) 
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Figura 19- Representação gráfica dos valores médios de ∆E da interação dos fatores 

distância de fotoativação x meio de imersão 

 

 Para a descrição da análise estatística, os resultados dos grupos 

experimentais serão sempre comparados aos do grupo controle (0 mm). Analisando-

se a Tabela 6 e a Figura 19, pode-se observar que a distância de fotoativação 

influenciou na estabilidade de cor da resina composta, independente do meio de 

imersão utilizado (água ou suco). Os espécimes imersos em água não mostraram 

diferenças estatisticamente significantes quando as distâncias de 5, 10 e 15 mm 

(0,61; 0,89; 0,96, respectivamente) foram comparadas a 0 mm (0,78). A imersão no 

suco de uva também não revelou diferenças significativas quando os grupos 

fotoativados a 5 mm (3,48) e 10 mm (3,67) de distância foram comparados ao grupo 

controle (3,02). No entanto, diferenças estatisticamente significantes na alteração de 

cor do compósito foram encontradas entre os grupos fotoativados a 0 mm (3,02) e 

15 mm (4,05) de distância (p<0,05). 

 Comparando-se os meios de imersão (Tabela 6 e Figura 19), pode-se verificar 

que o suco de uva causou estatisticamente maior alteração na cor da resina 

∆E 
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composta (∆E) quando comparado com a água, independente da distância de 

fotoativação utilizada (p<0,05). 

 As médias dos valores de alteração de cor (∆E) dos grupos experimentais, 

seus respectivos desvios padrão e a análise estatística da interação tempo x meio 

de imersão, encontram-se na Tabela 7 e na Figura 20.  

Tabela 7- Médias de ∆E* e desvios padrão dos grupos experimentais em 

função do tempo e do meio de imersão 

Tempo Meio de imersão 

 Água Suco de uva 

7 dias 0,77 (0,36) Aa 2,19 (0,69) Ab 

14 dias 0,79 (0,39) Aa 2,89 (0,73) Bb 

 21 dias 0,85 (0,41) Aa 4,16 (0,84) Cb 

 28 dias 0,84 (0,39) Aa 4,99 (0,82) Db 

*Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferenças significantes (p<0,05) 

*Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças significantes (p<0,05) 
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Figura 20- Representação gráfica dos valores médios de ∆E da interação dos 

fatores tempo de imersão x meio de imersão 

∆E 
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 Em relação ao tempo de armazenamento dos espécimes (Tabela 7 e Figura 

20), não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

períodos de imersão quando o compósito foi imerso em água (p<0,05). No entanto, o 

tempo de imersão influenciou significativamente na estabilidade de cor da resina 

composta quando imersa no suco de uva, revelando que quanto maior o tempo de 

armazenamento, maior a alteração de cor do material (p<0,05). Todos os períodos 

avaliados mostraram alteração de cor estatisticamente significante quando 

comparados à avaliação inicial.  

 Quando os meios de imersão foram comparados (Tabela 7 e Figura 20), 

verificou-se que o suco de uva causou significante maior alteração de cor da resina 

composta (∆E) quando comparado à água, independente do período de imersão 

avaliado (p<0,05). 
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 6  DISCUSSÃO  

  

A distância entre a ponteira do aparelho fotoativador e a superfície do 

compósito resinoso a ser polimerizado é um importante fator clínico a ser 

considerado, uma vez que variações dessa distância podem comprometer a 

efetividade de polimerização (AGUIAR et al., 2005; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 

2003a; LINDBERG et al., 2005; CORCIOLANI et al., 2008; MOON et al., 2004; 

THOMÉ et al., 2007; PIRES et al., 1993; RODE et al., 2007; CORRER-SOBRINHO 

et al., 2000; ARAVAMUDHAN et al., 2006; PRICE et al., 2004). Vários autores têm 

mostrado que a inadequada polimerização dos compósitos é uma das principais 

causas de insucesso clínico, podendo refletir diretamente em suas propriedades 

físico-mecânicas (PEARSON; LONGMAN, 1989; IMAZATO et al., 1995; NEVES et 

al., 2005; RODE et al., 2007; FERRACANE; GREENER, 1986; PEUTZFELDT; 

ASMUSSEN, 2005; HERBSTRITH SEGUNDO et al., 2007).  

 Sabe-se que o processo de polimerização desencadeia a formação de uma 

série de cadeias poliméricas que decorrem da quebra das duplas ligações de 

carbono formando, assim, radicais prontos para fazer novas ligações com outros 

monômeros (RUEGGEBERG, 1999). No entanto, a completa polimerização das 

resinas compostas não é conseguida e seu grau de conversão é limitado (50 a 70% 

em média) (IMAZATO, 2001; PALIN et al., 2003). Isto ocorre porque a mobilidade 

das cadeias poliméricas torna-se progressivamente mais restrita devido ao alto peso 

molecular das mesmas, ao aumento na viscosidade e a redução no volume livre 

(RUEGGEBERG, 1999; D’ALPINO et al., 2007; NEVES et al., 2005). Portanto, 

quanto maior a porcentagem de duplas ligações de carbono que são convertidas em 
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ligações simples, durante a reação de polimerização, maior o grau de conversão e 

melhores as propriedades do compósito (GUIMARÃES et al., 2008; PEUTZFELDT; 

ASMUSSEN, 2005; HAMMESFAHR et al., 2002; YOON et al. 2002; NEVES et al., 

2002; FERRACANE; GREENER, 1986).  

 

6.1 Microdureza 

A literatura tem mostrado que há correlação entre grau de conversão e 

microdureza (RODE et al., 2007; NEVES et al., 2002). Rode et al. (2007) avaliaram a 

qualidade de polimerização através do grau de conversão de compósitos em 

espectroscopia de raios infravermelho (Raman) e verificaram que resinas compostas 

com maior grau de conversão apresentaram maiores valores de dureza. No entanto, 

a análise da microdureza não pode ser utilizada para predizer o grau de conversão 

quando diferentes materiais são comparados (FERRACANE, 1985), já que variáveis 

na composição da resina como tipo, concentração de carga e estrutura da matriz 

poderiam interferir nos resultados de dureza Knoop (ELIADES et al., 1987; 

FERRACANE, 1985). Por isso, optou-se pela utilização de uma única resina 

composta no presente estudo. Neste sentido, o teste de dureza pode ser utilizado 

para a avaliação indireta do grau de polimerização dos compósitos (RODE et al., 

2007; MOORE et al., 2008, ABATE et al., 2001; NEVES et al., 2002; PIRES et al., 

1993) e apresenta vantagens como facilidade de preparação do espécime, 

disponibilidade de equipamento e domínio geral da metodologia.  

Quando se avalia o grau de polimerização de um compósito, diversos fatores 

relacionados às características dos materiais (SCHULZE et al., 2003; 

HUBBEZOGLU et al., 2007; THOMÉ et al., 2007) e à fonte de luz (LINDBERG et al., 
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2005; TATE et al., 1999, ARAÚJO et al., 2008; ABATE et al., 2001; AGUIAR et al., 

2005; VANDEWALLE et al., 2008; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003a; LINDBERG 

et al., 2005; CORCIOLANI et al., 2008; MOON et al., 2004; THOMÉ et al., 2007; 

PIRES et al., 1993; SANTOS et al., 2000; RODE et al., 2007; CORRER-SOBRINHO 

et al., 2000; LELOUP et al., 2002; ARAVAMUDHAN et al., 2006; PRICE et al., 2004) 

devem ser considerados. Dentre esses fatores, a distância existente entre a ponta 

do aparelho fotoativador e a superfície do compósito tem mostrado interferir 

diretamente na intensidade de luz que atinge o material e, conseqüentemente, na 

profundidade de polimerização, no grau de conversão e na microdureza (PIRES et 

al., 1993; FELIX; PRICE, 2003; ARAVAMUDHAN et al., 2006; CORCIOLANI et al., 

2008; THOMÉ et al., 2007; CORRER-SOBRINHO et al., 2000; RISSI; CABRAL, 

2002; RODE et al., 2007; AGUIAR et al., 2008). 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, observou-se que o 

aumento da distância entre a ponta do aparelho fotoativador e a superfície da resina 

composta causou diminuição dos valores de microdureza, tanto no topo quanto na 

base, rejeitando-se a hipótese 1. De maneira geral, os maiores e os menores valores 

de microdureza foram observados quando a fotoativação foi realizada a 0 mm e 15 

mm de distância, respectivamente, independente do tempo de armazenamento e da 

superfície avaliada (Tabelas 2 e 3). 

Considerando que os valores de dureza na superfície topo da resina 

composta podem não ser correspondentes à dureza encontrada na base da 

restauração (PRICE et al., 2004; SOH et al., 2003), optou-se pela avaliação da 

microdureza em ambas as superfícies. Quando avaliada a superfície topo, 24 h após 

a fotoativação do compósito, foram observados valores estatisticamente menores de 
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microdureza para 15 mm de distância quando comparado ao grupo controle (0 mm) 

(Tabela 2). Vários trabalhos têm mostrado que o aumento da distância entre a fonte 

de luz e a superfície da resina composta influencia negativamente os valores de 

microdureza (CORRER SOBRINHO et al., 2000; RODE et al., 2007; MOORE et al., 

2008, THOMÉ et al., 2007; PIRES et al., 1993; HANSEN; ASMUSSEN, 1997), no 

entanto, alguns autores não encontraram diferença na dureza da superfície topo 

quando utilizadas as mesmas distâncias do presente estudo (ABATE et al., 2001) ou 

distâncias não superiores a 12 mm (AGUIAR et al., 2005; AGUIAR et al., 2008; 

PIRES et al., 1993). Na superfície base, foi observada redução dos valores de 

dureza Knoop quando comparados aos valores encontrados no topo em todos os 

grupos experimentais, incluindo o grupo controle (0 mm). Após 24 horas, valores 

significativamente menores de dureza foram encontrados nos grupos fotoativados a 

5, 10 e 15 mm de distância quando comparados a 0 mm (Tabela 3). Esses 

resultados corroboram com outros estudos (ARAVAMUDHAN et al., 2006; 

CICCONE-NOGUEIRA et al., 2007; PIRES et al., 1993; LINDBERG et al., 2005; 

AGUIAR et al., 2008; THOMÉ et al., 2007; HANSEN; ASMUSSEN, 1997; CORRER-

SOBRINHO et al., 2000; ARAÚJO et al., 2008), os quais mostraram que a 

polimerização do compósito depende da distância de fotoativação utilizada, uma vez 

que a intensidade de luz diminui à medida que aumenta essa distância. Esse fato 

pode ser comprovado mediante a redução dos valores de dureza na superfície base 

dos espécimes, o que demonstra uma diminuição na profundidade de polimerização 

do material (PIRES et al., 1993; AGUIAR et al., 2005; HANSEN; ASMUSSEN, 1997, 

CORCIOLANI et al., 2008; ARAVAMUDHAN et al., 2006; LINDBERG et al., 2005; 

THOMÉ et al., 2007; RODE et al., 2001). 
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 Tem sido mostrado que a energia luminosa emitida pelos aparelhos 

fotoativadores pode ser dispersa “através do ar”, havendo como conseqüência uma 

perda na densidade de potência. Pires et al. (1993) mostraram que a 12 mm de 

distância a intensidade de luz foi reduzida de 528 mW/cm2 (100%) para 103 mW/cm2 

(19,5%). Felix e Price (2003) investigaram como a intensidade de luz varia em 

função do distanciamento da fonte de luz e mostraram que a energia luminosa se 

dispersa rapidamente a partir da ponta do aparelho fotoativador, podendo não ser 

suficiente para polimerizar o compósito na região mais profunda do preparo. Estes 

autores comentaram que se a ponta do aparelho estiver a 3 mm de distância da 

superfície do dente, o sistema adesivo ou a resina composta aplicados em preparos 

profundos poderão estar a uma distância de 10 mm, sugerindo que uma baixa 

densidade de potência alcança a parede de fundo da cavidade. Os mesmos autores 

observaram que a 6 mm de distância, a maioria das fontes de luz testadas perdeu 

cerca de 50% da intensidade de luz inicial, enquanto que a 10 mm alguns aparelhos 

perderam cerca de 80%. Isto demonstra que a dispersão da energia luminosa pode 

ser a principal responsável pelas mudanças ocorridas na profundidade de 

polimerização (LINDBERG et al., 2005; FELIX; PRICE, 2003; SOW et al., 2003). No 

presente estudo, a redução na densidade de potência pode ter sido drástica a 15 

mm de distância, a ponto de levar à inadequada polimerização do compósito e, 

conseqüentemente, a valores significativamente menores de dureza na superfície 

topo, quando comparada à fotoativação realizada em contato direto com a resina 

composta (0 mm). Na superfície base, a distância de fotoativação existente até a 

superfície da resina composta, associada à sua espessura, provavelmente 
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resultaram na maior queda da densidade de potência e em valores estatisticamente 

menores de dureza para todas as distâncias testadas. 

 É importante ressaltar que a densidade de potência da fonte de luz utilizada 

neste estudo foi de 640 mW/cm2. Considerando que existe uma queda de cerca de 

50% na densidade de potência a 6 mm de distância (PRICE et al., 2000), supõe-se 

que uma densidade em torno de 320 mW/cm2 alcançou a superfície do material 

quando a fonte de luz foi posicionada a 5 mm do topo do espécime.  

Alguns autores têm mostrado que a densidade de potência influencia a 

velocidade com que os compósitos polimerizam (taxa de polimerização) e, 

conseqüentemente, na qualidade do polímero formado (LOVELL et al., 2001; 

ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003a). Asmussen e Peutzfeldt (2003a) mostraram que 

quanto maior a distância de irradiação, menor a densidade de potência que alcança a 

superfície do material e menor a velocidade de polimerização, levando à formação de 

cadeias poliméricas com menor quantidade de ligações cruzadas (ASMUSSEN; 

PEUTZFELDT, 2003a). Com isso, haverá um maior espaço para as moléculas do 

solvente difundirem-se no interior da rede polimérica (FERRACANE, 2006), tornando 

o polímero mais suscetível ao efeito plastificador exercido pela água, o que pode 

resultar na redução dos valores de dureza. Segundo Ferracane (1985), as 

propriedades mecânicas dos compósitos são dependentes da densidade de ligações 

cruzadas e da qualidade da rede polimérica formada durante a polimerização.  

De forma geral, pôde-se também observar que a superfície topo mostrou 

valores de microdureza significativamente superiores aos encontrados na base em 

todos os grupos experimentais, independente do período de avaliação (exceto para 

0 mm de distância após 24 h e 6 meses) (Tabela 4), rejeitando-se, assim, a hipótese 
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2. Os resultados indicaram que a superfície topo é menos afetada pela distância 

entre a ponta do aparelho e a superfície do compósito, pois a intensidade de luz que 

alcança essa superfície tem se mostrado adequada para uma eficiente 

polimerização do material (AGUIAR et al., 2008; SOH et al., 2003; CAVALCANTE et 

al., 2003; AGUIAR et al., 2005). Isto foi confirmado por Leloup et al. (2002), que 

avaliaram a influência do distanciamento da fonte de luz e não encontraram efeito no 

grau de conversão em espécimes de 2,5 mm de espessura em distâncias de até 10 

mm. Portanto, observa-se que existe uma relação entre distância de irradiação e 

efetividade de polimerização (PIRES et al., 1993). Os maiores valores de dureza 

encontrados na superfície topo podem ser explicados pelo fato da energia luminosa 

excitar facilmente essa superfície, pois esta se mostra suficiente para alcançar e 

ativar o fotoiniciador, iniciando o processo de polimerização, uma vez que há um 

mínimo de atenuação da luz (RUEGGEBERG, 1999). A exposição contínua à luz 

mantém a ativação das moléculas de canforoquinona próximas à superfície, 

levando-as a um estado energético que favorece o desencadeamento da reação de 

polimerização (RUEGGEBERG, 1999). Os resultados desse trabalho são 

concordantes com outros autores, os quais enfatizaram que a superfície topo 

depende menos da intensidade de luz que a superfície base quando avaliados os 

valores de dureza (AGUIAR et al., 2005; PIRES et al., 1993). 

 Como confirmado pelos resultados do presente estudo, a polimerização dos 

compósitos não é uniforme da superfície mais próxima à fonte de luz fotoativadora 

em direção à profundidade do material. Nas camadas mais profundas, a atenuação 

da energia luminosa resulta em uma menor quantidade de moléculas de 

canforoquinona excitadas com redução drástica da possibilidade de colisão com a 
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amina terciária (RUEGGEBERG, 1999; EMAMI; SÖDERHOLM, 2003). Isto ocorre 

porque, durante a fotoativação, a quantidade de energia luminosa disponível para 

excitar as moléculas do fotoiniciador diminui drasticamente devido à absorção e 

espalhamento dessa energia pelas partículas de carga do compósito 

(HUBBEZOGLU et al., 2007; RUEGGEBERG, 1999) diminuindo, assim, a efetividade 

de polimerização. A influência das partículas de carga sobre o grau de conversão 

pode ser dúbia: na superfície espalham a luz e favorecem a polimerização; na 

profundidade podem diminuir o grau de polimerização justamente pelo efeito de 

dispersão da luz (ELIADES et al., 1987).  

  Foi possível observar que a irradiação dos espécimes a 5, 10 e 15 mm de 

distância provavelmente não foi suficiente para polimerizar adequadamente a base 

da resina composta, o que corrobora com outros autores os quais mostraram que 

distâncias superiores a 5 mm resultaram em profundidade de polimerização 

significativamente menor (CORCIOLANI et al., 2008). Na base do compósito, além 

da distância de fotoativação, a porcentagem de conversão também pode ser 

reduzida por fatores como espessura do incremento e cor da resina composta 

(AGUIAR et al., 2005; AGUIAR et al., 2008). Como esses fatores foram 

padronizados no presente trabalho, acredita-se que, com o aumento na 

profundidade do compósito, parte da energia luminosa foi espalhada, absorvida ou 

sua passagem foi dificultada pelas partículas de carga do material (HUBBEZOGLU 

et al., 2007; RUEGGEBERG, 1999).  

 Os maiores valores de microdureza Knoop observados na superfície topo 

também sugerem que diferenças são encontradas na estrutura da rede polimérica 

formada, quando comparada à superfície base. Isto ocorre porque a atenuação da 

energia luminosa na base resulta em uma menor quantidade de moléculas de 
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canforoquinona excitadas (RUEGGEBERG, 1999) e a polimerização em uma menor 

velocidade pode levar à formação de cadeias poliméricas mais extensas e lineares, 

porque relativamente poucos centros de crescimento são formados (ASMUSSEN, 

PEUTZFELDT, 2003b; SOH; YAP, 2004). Isso torna o polímero mais suscetível à 

plastificação pelo solvente (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003b; SOH; YAP, 2004) e, 

conseqüentemente, menores valores de dureza são encontrados na base da resina 

composta. O mesmo grau de conversão pode ser encontrado nas regiões superficial 

e profunda do compósito (YAP et al., 2004), mas a qualidade da rede polimérica 

parece ser um fator essencial para a obtenção de melhores propriedades do material 

(SOH; YAP, 2004). 

 Este trabalho mostrou que um dos maiores problemas associados com a 

fotoativação dos compósitos é a profundidade de polimerização limitada nas regiões 

mais profundas da restauração. A literatura tem mostrado que a distância entre a 

ponta do aparelho fotoativador e a parede gengival de preparos Classe II em 

molares freqüentemente é de 6 a 8 mm, resultando em aproximadamente 50% de 

redução na densidade de potência (PRICE et al., 2000; PIRES et al. 1993; HANSEN; 

ASMUSSEN, 1997). Assim, considerando que a ponta do aparelho geralmente se 

apóia na margem oclusal do preparo, aproximadamente 7 mm seria a distância 

clinicamente relevante entre a ponta da fonte de luz e o primeiro incremento de 

resina composta inserido na caixa proximal. Segundo Ernst et al. (2004), distâncias 

de fotoativação superiores a 6 mm podem causar reduções significantes na 

qualidade de polimerização da resina composta. Clinicamente, a distância 

recomendada entre a ponta do aparelho e a superfície da resina é de 1 mm, no 

entanto, esta dificilmente é controlada, como no caso da parede gengival de 
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preparos Classe II (THOMÉ et al., 2007). A distância de fotoativação deve ser o mais 

próxima possível e, quando esta proximidade não for viável, o clínico deve utilizar 

outros recursos que permitam a adequada polimerização do material. Para 

compensar a redução da intensidade de luz pelo aumento da distância de 

fotoativação, o ideal seria aumentar o tempo de irradiação, o que auxiliaria o 

fornecimento de um nível constante de energia necessária para polimerizar a resina 

composta (ARAVAMUDHAN et al., 2006; PIRES et al., 1993).  

Com o intuito de minimizar os problemas clínicos decorrentes da qualidade de 

polimerização dos incrementos de resina composta inseridos nas regiões mais 

profundas dos preparos cavitários, recomenda-se também a redução na espessura 

do primeiro incremento para assegurar sua adequada polimerização (CORCIOLANI 

et al., 2008). Além disso, o aumento da densidade de potência e a utilização de 

matrizes transparentes são outras estratégias relatadas como minimizadoras dos 

problemas relacionados ao aumento da distância de fotoativação (PIRES et al., 

1993). 

 Os resultados também revelaram que, em todos os grupos, houve uma 

redução nos valores de microdureza das superfícies topo e base em função do 

tempo de armazenamento em água (Figuras 15 e 17), independente da distância de 

fotoativação utilizada. Sendo assim, a hipótese 3 deve ser rejeitada. Autores como 

Badra et al. (2005) também encontraram diminuição dos valores de microdureza de 

diferentes resinas compostas em função do tempo de armazenamento dos 

espécimes em água. Após 6 meses, os valores de microdureza do presente estudo 

foram estatisticamente menores nas superfícies topo e base quando os espécimes 

foram fotoativados a 10 mm e 15 mm de distância, em comparação a 0 mm (Tabelas 

2 e 3). Após 12 meses, os valores de microdureza das superfícies topo e base foram 
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ainda menores para os grupos de 10 e 15 mm, incluindo também os obtidos no 

grupo fotoativado a 0 mm. No entanto, na superfície base, diferença significante 

ocorreu somente entre os grupos fotoativados a 0 mm e 15 mm, o que certamente 

pode ser explicado pela redução nos valores de microdureza do grupo controle. 

 Analisando-se o fator tempo de armazenamento na superfície topo (Figura 

15), o grupo controle (0 mm) mostrou redução significante dos valores de dureza em 

relação a 24 h: de 75,9 para 71 após 6 meses (7,1%) e para 67,6 após 12 meses 

(11%). Estas constatações estatísticas se repetiram nos demais grupos 

experimentais. No grupo fotoativado a 15 mm, os valores de dureza variaram de 

70,5 (24 h) para 55,1 (6 meses) e para 53,1 (12 meses). Estas reduções foram de 

21% após 6 meses e de 24,7% após 12 meses. Pode-se observar que em todas as 

distâncias, houve redução significante dos valores de microdureza da superfície topo 

após 6 e 12 meses, quando comparados aos encontrados após 24 h. Na superfície 

base (Figura 17), as reduções na microdureza foram ainda mais pronunciadas. Após 

6 meses, os valores do grupo controle passaram de 72,6 para 68,4 (5,8%) e para 

52,8 após 12 meses (27%). No grupo fotoativado a 15 mm, os valores reduziram-se 

7,9% (de 50,8 para 46,8) após 6 meses e 16,5% (de 50,8 para 42,4) após 12 meses. 

Porém, a análise estatística mostrou que, na maioria dos grupos, não houve 

diferença significante quando os valores após 6 meses foram comparados aos 

encontrados após 24 horas. Por outro lado, após 12 meses, todos os grupos 

mostraram diferenças estatisticamente significantes nos valores de dureza quando 

comparados aos observados após 24h.  

 Por esses resultados, acredita-se que a dureza da resina composta é afetada 

pela sorção de água ocorrida durante o período de armazenamento. A redução nos 
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valores de microdureza após a imersão em água, principalmente nos grupos 

fotoativados a 10 e 15 mm, corrobora com outros achados publicados na literatura, 

os quais mostraram que a dureza dos compósitos é significativamente afetada pela 

sorção de água e pelo tempo de armazenamento em meio aquoso (YAP et al., 2001; 

FERRACANE et al., 1998). Ferracane, Berge e Condon (1998) mostraram que a 

dureza da maioria dos compósitos foi reduzida após 6 meses de armazenamento em 

água, demonstrando que a mesma agiu como uma molécula plastificadora no interior 

da matriz. No entanto, o efeito no polímero é limitado quando a rede polimérica 

apresenta grande quantidade de ligações cruzadas, tornando-se difícil de intumescer 

e incorporar moléculas de água adicionais. Se a água produz uma degradação 

significante nas partículas ou na interface carga-matriz, pode-se esperar que a 

dureza do compósito reduzir-se-á continuamente ao longo do tempo. Assim, 

especula-se que a menor quantidade de ligações cruzadas formadas nos grupos 

fotoativados a 10 e 15 mm de distância tornou o compósito mais suscetível à ação 

da água, reduzindo os valores de dureza conforme o tempo de armazenamento. 

Acredita-se que o tempo de armazenamento foi longo o suficiente para quebrar ou 

modificar a rede polimérica a uma extensão que refletiu na propriedade de 

microdureza. Com isso, confirma-se a interação existente entre distância de 

fotoativação e tempo de armazenamento.  

 Os resultados de microdureza mostraram que a distância de fotoativação e o 

tempo de armazenamento dos espécimes em água influenciaram de forma 

significante na dureza da resina composta utilizada. 

  

 



Discussão     113 

 

 

 

 6.2  Sorção de água e Solubilidade 

 A sorção e a solubilidade podem ser afetadas por diferentes fatores, como 

variações na composição e hidrofilicidade da matriz resinosa, tamanho e distribuição 

das partículas de carga (JANDA et al., 2007a; ÖRTENGREN et al., 2001a; 

ÖRTENGREN et al., 2001b; KALACHANDRA; WILSON, 1992; HOFMANN et al., 

2002; SIDERIDOU et al., 2003; SILVA et al., 2008; TOLEDANO et al., 2003; 

ARCHEGAS et al., 2008, MALACARNE et al., 2006) e forma de polimerização 

utilizada (GUIMARÃES et al., 2008; PEARSON; LONGMAN, 1989; HOFFMANN et 

al., 2002; SOH;YAP, 2004). Vários estudos têm mostrado que a sorção de água é 

altamente dependente do material (MALACARNE et al., 2006; JANDA et al., 2007a) 

e correlação significante tem sido encontrada entre sorção e partículas de carga/ 

matriz resinosa (JANDA et al., 2007a). No presente trabalho foi utilizada uma única 

resina composta e, por isso, acredita-se que os resultados de sorção de água e 

solubilidade obtidos estejam relacionados ao grau de polimerização do compósito, 

uma vez que diferentes distâncias de fotoativação foram testadas. 

 De acordo com a norma 4049 da ISO, para que as resinas compostas sejam 

indicadas como materiais restauradores, devem apresentar sorção de água menor 

que 40 µg/mm3 e solubilidade menor que 7,5 µg/mm3 para um período de 

armazenamento de 7 dias. Os valores tanto de sorção como de solubilidade obtidos 

neste estudo foram inferiores aos referidos pela ISO (Tabela 5), mesmo para um 

período de armazenamento de 120 dias em água. Os espécimes foram mantidos 

quatro meses em água, uma vez que mostraram aumento da massa em função do 

tempo de armazenamento (Figura 18), o que sugere que 7 dias não são suficientes 

para avaliar os verdadeiros valores de sorção de água para materiais resinosos.   
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 A hipótese 4 deve ser rejeitada, pois os resultados mostraram que a distância 

entre a ponta da fonte de luz e a superfície da resina composta pode influenciar 

negativamente a sorção de água da resina composta Filtek Z-250. Os grupos 

fotoativados a 10 mm e 15 mm de distância apresentaram valores de sorção 

estatisticamente superiores ao grupo controle (0 mm), enquanto que diferenças não 

foram encontradas quando a fotoativação foi realizada a 5 mm (Tabela 5).  

 Os resultados enfatizaram que distâncias iguais ou superiores a 10 mm 

influenciaram de forma significante os valores de sorção de água. Este resultado 

pode ser explicado pela estrutura da rede polimérica formada (FERRACANE, 2006) 

e pela teoria do volume livre (SIDERIDOU et al., 2003). Nos compósitos à base de 

dimetacrilato, as moléculas de água absorvidas se difundem através da rede 

polimérica e são aprisionadas nos nanoespaços do polímero. A quantidade de água 

absorvida é dependente da afinidade físico-química dos grupos poliméricos pela 

água e do volume livre existente na rede, o qual depende da densidade de ligações 

da rede polimérica (SIDERIDOU et al., 2003). Desta forma, a qualidade da rede 

formada durante a polimerização irá dizer, em qual extensão, quais moléculas 

poderão ser absorvidas e o quanto intumescido ficará o polímero quando imerso em 

um solvente (FERRACANE, 2006).  

 Considerando que a estrutura da rede polimérica formada influencia a 

quantidade de água a ser absorvida (SILVA et al., 2008; FERRACANE, 2006), pode 

ser especulado que a menor densidade de potência que atingiu a superfície da 

resina composta fotoativada a 10 e 15 mm de distância levou à formação de uma 

rede polimérica com baixa densidade de ligações cruzadas (SOH; YAP, 2004). 

Sabe-se que a presença de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas resulta 

em uma diminuição significante na permeabilidade do polímero à água, porque o 
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volume livre e a capacidade de intumescimento são reduzidos (FERRACANE, 2006; 

SIDERIDOU et al., 2003). Assim, polímeros com maior quantidade de ligações 

cruzadas são mais resistentes à degradação frente à ação de um solvente, pois a 

sua absorção é reduzida, levando a uma menor expansão do polímero devido à 

redução do volume livre existente na estrutura polimérica. A suposta menor 

quantidade de ligações cruzadas existentes nos grupos fotoativados a 10 e 15 mm 

resultou em um maior grau de intumescimento do material (SOH; YAP, 2004; 

ÖRTENGREN et al., 2001a; EL-HEJAZI, 2001) pela maior sorção de água observada 

nestes grupos. Acredita-se que a água causou um efeito plastificador na rede 

polimérica, resultando no amolecimento do compósito a curto prazo. Isto pode ser 

confirmado pela redução dos valores de microdureza obtidos nesses mesmos 

grupos após 6 e 12 meses de armazenamento em água. Por outro lado, a maior 

densidade de potência que atingiu o compósito quando fotoativado a 0 e 5 mm de 

distância propiciou um maior grau de polimerização, o que resultou na formação de 

múltiplos centros de crescimento e em estruturas mais ramificadas e com ligações 

cruzadas (ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2001a; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2001b; 

ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003b), sendo menos suscetíveis à sorção e 

degradação pela água (SOH, YAP; 2004). Isto também pode ser confirmado pelos 

resultados de microdureza, pois o grupo fotoativado a 5 mm apresentou 

comportamento similar ao grupo controle (0 mm) em todos os períodos avaliados (24 

h, 6 meses e 12 meses).  

 A redução da dureza ocorre em função da separação das cadeias poliméricas 

por moléculas que não formam ligações primárias entre si, mas apenas ocupam 

espaço entre as cadeias. Deste modo, o polímero não é dissolvido, mas intumesce 
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pelo contato com o solvente, pois as forças de atração entre as cadeias poliméricas 

são excedidas pelas forças existentes entre as moléculas do solvente e os 

componentes das cadeias (FERRACANE, 2006). Então, há uma troca de ligações 

secundárias levando ao aumento no volume da rede e potencialmente ao 

amolecimento devido à redução das forças friccionais entre as cadeias poliméricas 

(FERRACANE et al., 1998), aumentando, assim, a plastificação do material 

(FERRACANE, 2006). Conseqüentemente, ocorre uma redução nas propriedades 

físico-mecânicas da resina composta. Alguns estudos têm mostrado significante 

redução nas propriedades mecânicas dos compósitos quando imersos em água por 

diferentes períodos (FERRACANE et al., 1998; KALACHANDRA; WILSON, 1992; 

ITO et al., 2005). 

A água absorvida pela matriz polimérica tende a acumular-se, ao longo do 

tempo, na interface carga-matriz resinosa (KALACHANDRA; WILSON, 1992), 

provocando a perda da união entre elas ou até mesmo a degradação hidrolítica das 

partículas (SÖDERHOLM et al., 1984; BAGHERI et al., 2005). Segundo Söderholm 

(1983), o intumescimento que ocorre nos compósitos pela sorção de água pode 

induzir a formação de tensões ao redor das partículas inorgânicas silanizadas, as 

quais tornam-se então mais suscetíveis ao ataque hidrolítico, resultando na 

liberação parcial ou completa das partículas da matriz orgânica do material 

restaurador, criando assim sítios de degradação (SÖDERHOLM, 1983). No entanto, 

variações na taxa de sorção de água dependem da natureza das partículas de carga 

e também do método de polimerização utilizado (KALACHANDRA; WILSON, 1992; 

SILVA et al., 2008).  

 A extensão de sorção do solvente pelo polímero ocorre em função das 

diferenças no parâmetro de solubilidade entre o polímero e o solvente, sendo maior 



Discussão     117 

 

 

 

a sorção quanto menor esta diferença (FERRACANE, 2006). Assim, a composição 

química do solvente no qual o polímero será imerso é importante para a avaliação 

da influência do solvente sobre o polímero. Apesar de muitos estudos utilizarem o 

etanol como solvente para simular um envelhecimento acelerado das restaurações 

(LOPES et al., 2009; SOH; YAP, 2004; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003; WITZEL 

et al., 2005) e por ter um parâmetro de solubilidade similar ao do BisGMA, optou-se, 

no presente estudo, pela utilização da água destilada, por ser o solvente 

recomendado pela ISO para materiais resinosos. Alguns autores utilizam saliva 

artificial como meio de imersão (BADRA et al., 2005), mas espécimes imersos em 

água ou saliva artificial têm mostrado comportamentos similares quanto às 

propriedades mecânicas quando diferentes compósitos são avaliados (ILIE; HICKEL, 

2009). 

 Mediante uma elevada sorção de água, as cadeias poliméricas passam por 

um processo de relaxamento à medida que elas intumescem para absorver água. 

Inicialmente, a presença de água amolece o polímero pelo intumescimento da rede, 

levando à redução das forças friccionais entre as cadeias poliméricas (FERRACANE 

et al., 1998). Após o processo de relaxamento, componentes não reagidos 

aprisionados na rede polimérica são liberados (MALACARNE et al., 2006). 

 No presente estudo,  somente  o grupo fotoativado a 15 mm de distância 

apresentou valores estatisticamente superiores de solubilidade quando comparado 

ao grupo controle (0 mm) (Tabela 5). Assim, a hipótese 5 que não haveria diferença 

nos valores de solubilidade quando utilizadas diferentes distâncias de fotoativação 

deve ser rejeitada. 
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 A solubilidade das resinas compostas reflete a quantidade de monômeros não 

reagidos liberados na água (SIDERIDOU; ACHILIAS, 2005), bem como moléculas 

de baixo peso, como partículas de carga (SÖDERHOLM et al., 1996.) e 

fotoiniciadores (SCHNEIDER et al., 2008). Segundo Ferracane (2006), qualquer 

componente presente no compósito é capaz de ser liberado do material. A possível 

causa para a maior solubilidade da resina composta quando utilizado 15 mm de 

distância provavelmente está relacionada ao grau de conversão do material, pois 

alguns autores afirmaram que quanto maior o grau de conversão, menores os 

valores de solubilidade das resinas compostas (SIDERIDOU et al., 2003; SILVA et 

al., 2008; ZHANG; XU 2008). No entanto, o grau de conversão somente pode ser 

utilizado como um indicador da lixiviação quando forem comparados tratamentos 

com a mesma resina composta (SIDERIDOU; ARCHILIAS, 2005), como realizado 

nesse trabalho. Considerando que a quantidade de monômeros liberados das 

resinas compostas é influenciada pela densidade de potência da fonte de luz 

(TABATABAEE et al., 2009), pode-se concluir que a maior solubilidade observada 

no grupo fotoativado a 15 mm pode ser atribuída ao menor grau de conversão do 

material pela insuficiente densidade de potência que atingiu o compósito.  

 Os monômeros não reagidos são os principais componentes liberados das 

resinas compostas, sendo a maioria liberada nos primeiros dias (ÖRTENGREN et 

al., 2001a). O monômero TEGDMA tem sido identificado como a principal substância 

liberada das resinas compostas por apresentar moléculas pequenas, porém, 

pequenas quantidades de outros monômeros, tais como o Bis-GMA e o UDMA, 

presentes na resina composta utilizada neste estudo, podem também ser liberados 

na água (ÖRTENGREN et al., 2001a; TABATABAEE et al., 2009). Sideridou e 

Archilias (2005) observaram que a maioria dos monômeros liberados da Filtek Z-250 
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foi o UDMA, o que indica que a matriz resinosa desse compósito provavelmente 

contém maiores quantidades de UDMA que de Bis-GMA e Bis-EMA. A natureza e a 

rigidez da molécula de Bis-GMA, em adição ao seu alto peso molecular e baixa 

solubilidade, parecem prevenir sua difusão em ambiente aquoso (SIDERIDOU; 

ACHILIAS, 2005). O aumento da lixiviação observado com o tempo de 

armazenamento indica que a água se difunde através da resina e reage com a carga 

na interface carga-matriz. Este processo de difusão requer tempo, podendo levar ao 

atraso no processo de solubilidade (SÖDERHOLM et al., 1984).  

 Valores negativos de solubilidade foram detectados nos grupos fotoativados a 

0, 5 e 10 mm (Tabela 5), o que pode indicar que a resina composta foi mais 

suscetível à sorção de água, levando ao ganho de massa, mascarando sua real 

solubilidade (LOPES et al., 2009). Não significa que nenhuma solubilidade ocorreu, 

mas que a sorção de água foi maior que a solubilidade, pois a massa final foi maior 

que a inicial. Acredita-se que algumas moléculas de água, as quais se aderem às 

cadeias poliméricas via pontes de hidrogênio, permaneceram firmemente aderidas 

aos sítios polares ao longo da rede polimérica (MALACARNE et al., 2006), 

impedindo a total remoção deste solvente após o processo de dessecação.  

 No presente estudo, pode-se também observar que ocorreu aumento da 

massa em função do tempo de armazenamento (ZHANG; XU, 2008; ÖRTENGREN, 

2001a) em todos os grupos experimentais (G1- 1,21%, G2- 1,24%; G3- 1,27%, G4- 

1,31%). De acordo com a Figura 18, os resultados deste trabalho revelaram um 

rápido aumento da massa nos primeiros 7 dias de armazenamento em água para 

todos os grupos testados, independente da distância de fotoativação utilizada. No 

entanto, observou-se uma redução na taxa de sorção conforme o tempo de 
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armazenamento até atingir o equilíbrio, concordando com outros autores 

(ÖRTENGREN et al., 2001a). Em todos os grupos experimentais, a resina composta 

atingiu o equilíbrio entre 90 e 120 dias de armazenamento em água, concordando 

com os resultados de Örtengren et al. (2001a), os quais mostraram que a maioria 

dos compósitos alcançou saturação entre 60 e 180 dias.  

Essa saturação acontece porque o coeficiente de difusão diminui à medida 

que aumenta a concentração de água na matriz resinosa, podendo-se esperar uma 

redução na taxa de sorção de água com o aumento do tempo de armazenamento 

(KALACHANDRA; WILSON, 1992; ÖRTENGREN et al., 2001a). Ferracane, Berge e 

Condon (1998) observaram que esta lenta sorção de água até o ponto de saturação 

correlaciona-se com o fato que certas propriedades das resinas compostas, como 

tenacidade de fratura e dureza podem ser reduzidas após 6 meses; porém redução 

adicional não é observada após este período, uma vez que a rede encontra-se 

saturada de água e torna-se amolecida, a estrutura do compósito estabiliza e não 

ocorre redução adicional das suas propriedades. Nesse estudo, este fato não 

ocorreu após 6 meses, pois os valores de microdureza da resina composta utilizada 

foram ainda menores após 12 meses para todos os grupos experimentais.  

 Os resultados sugerem que quanto maior a distância de fotoativação, maior a 

degradação do compósito em ambiente aquoso, podendo comprometer a 

durabilidade e o comportamento clínico do material em curto prazo. Isto foi 

confirmado pelos maiores valores de sorção e solubilidade quando a resina 

composta foi fotoativada a 10 e 15 mm de distância, influenciando negativamente 

nos valores de dureza.  
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 Quando os resultados são extrapolados para o ambiente bucal, deve-se ter 

cautela, pois a polimerização dos espécimes em laboratório representa um 

procedimento ideal, no entanto maiores valores de sorção e solubilidade são 

esperados in vivo. 

 

6.3  Estabilidade de Cor 

 Apesar das resinas compostas serem amplamente utilizadas devido às suas 

excelentes propriedades estéticas, é grande a preocupação quanto ao seu potencial 

de pigmentação, devido à freqüente ingestão de alimentos e bebidas corantes. 

Diante disso, a estabilidade de cor da resina composta assume um papel crucial no 

sucesso do tratamento restaurador estético, pois a alteração desta propriedade pode 

indicar a substituição das restaurações. 

 A estabilidade de cor das resinas compostas pode ser influenciada por vários 

fatores, como composição da resina composta (RÜTTERMANN et al., 2008; JANDA 

et al., 2005; JANDA et al., 2007b, YAZICI et al., 2007; SCHULZE et al., 2003; 

GÜLER et al., 2009), aparelho fotoativador (YAZICI et al., 2007; PIRES-DE-SOUZA 

et al., 2007; JANDA et al., 2004), tempo de irradiação (JANDA et al., 2005; PRADO 

JUNIOR et al. 2008; JANDA et al., 2007b; RÜTTERMANN et al., 2008), grau de 

conversão (IMAZATO et al., 1995; JANDA et al., 2007b), técnica de acabamento e 

polimento da restauração (GÜLER et al., 2009), método de armazenamento dos 

espécimes (JANDA et al., 2007b), tipo de solução (DINELLI et al., 1994-1995), 

tempo de imersão na solução (IMAZATO et al., 1995; SAMRA et al., 2008; YAZICI et 
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al., 2007; JANDA et al., 2007b) e sorção de água (REIS et al., 2001; VICHI et al., 

2004). 

 Considerando que a qualidade de polimerização influencia na estabilidade de 

cor dos compósitos (RÜTTERMANN et al., 2008; JANDA et al., 2005), optou-se por 

avaliar a influência de diferentes distâncias de fotoativação nessa propriedade. 

Optou-se também pela realização do polimento da superfície dos espécimes, por ser 

um procedimento eficaz na redução do manchamento por agentes pigmentantes 

(DIETSCHI et al., 1994). Quanto maior a lisura e menor a porosidade do material, 

menor a aderência de agentes responsáveis por alterar a cor dos compósitos, como 

o biofilme dental, corantes provenientes da alimentação, cigarro e outros (VICHI et 

al., 2004). Quando as resinas compostas são polimerizadas contra uma tira de 

matriz de poliéster, a superfície apresenta-se mais lisa, porém com maior quantidade 

de matriz orgânica, fazendo-as mais suscetíveis ao manchamento (BAGHERI et al., 

2007). Assim, se os espécimes não tivessem sido polidos, poderiam ter apresentado 

maior alteração de cor do que a observada nos resultados desse estudo.  

A descoloração extrínseca do compósito ocorre por um processo em que as 

substâncias corantes presentes na dieta ou incorporadas em agentes terapêuticos, 

dentre outros, entram em contato com o material, incorporando-se através da 

absorção ou adsorção (PRADO JÚNIOR; PORTO NETO, 2000). Por isso, diferentes 

soluções corantes têm sido avaliadas com o intuito de mostrar a susceptibilidade das 

resinas compostas ao manchamento provocado por tais agentes em um curto 

período de tempo (LUCE, CAMPBELL, 1988; UM; RUYTER; 1991; MAROTTI et al., 

2006; DINELLI et al., 1994-1995). Alguns estudos têm utilizado o vinho tinto como 

solução de imersão (TOPCU et al., 2009) por conter álcool na sua composição, o 

qual facilita o manchamento devido ao amolecimento que provoca na matriz 
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resinosa dos compósitos (YAP et al., 2001). No presente estudo, optou-se pela 

utilização do suco de uva como meio de imersão, pois o vinho poderia mascarar os 

resultados quanto ao real efeito da distância de fotoativação na estabilidade de cor 

da resina composta avaliada. 

 De acordo com os resultados, todos os grupos experimentais apresentaram 

alteração de cor após 28 dias de imersão no suco de uva, independente da distância 

de fotoativação utilizada. O significado clínico desse resultado está na quantificação 

da alteração de cor (∆E) dentro do período avaliado e o quanto pode ser 

considerado perceptível e aceitável. Apesar das controvérsias existentes na 

literatura com relação aos valores de aceitação clínica para alteração de cor (∆E), 

vários trabalhos mostraram que as restaurações são consideradas clinicamente 

aceitáveis quando apresentam ∆E≤3,3 (UM; RUYTER, 1991; SCHULZE et al., 2003; 

VICHI et al., 2004; JANDA et al., 2005), valor adotado no presente estudo. Valores 

superiores de ∆E foram observados após 21 dias de imersão dos espécimes no 

suco de uva, enquanto que o armazenamento em água (controle) resultou em 

alteração de cor imperceptível e clinicamente aceitável ao final do período 

experimental (Tabela 7 e Figura 20). Desta forma, pode-se constatar que o meio de 

imersão é um fator que influencia na estabilidade de cor das resinas compostas 

(DINELLI et al., 1994-1995), pois independente da distância de fotoativação ou do 

tempo de armazenamento utilizados, diferenças significantes foram encontradas 

entre os meios de imersão, onde a alteração de cor do compósito foi 

significativamente maior quando imerso no suco de uva. 

 Quando os espécimes foram imersos em água, diferenças estatisticamente 

significantes não foram encontradas entre as distâncias de fotoativação, nem entre 
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os tempos de imersão, quando comparados ao grupo controle (0 mm) (Tabelas 6 e 

7). Segundo Villalta et al. (2006), a sorção de água por si não é capaz de alterar a 

cor da resina composta a uma extensão considerável no período de avaliação 

proposto. Na ausência de pigmentação externa, o manchamento intrínseco pode 

estar relacionado à influência do método de envelhecimento utilizado sob várias 

condições físico-químicas, como irradiação visível e ultravioleta, mudança de 

temperatura e umidade, luz de xenônio (BUCHALLA et al., 2002; SCHULZE et al., 

2003; FURUSE et al., 2008). Alguns autores observaram que enquanto o 

armazenamento dos espécimes em meio seco mostrou suave alteração de cor, os 

que foram armazenados em água apresentaram descoloração mais agressiva 

(JANDA et al. 2007b; BUCHALLA et al., 2002). Apesar do presente estudo não 

comparar armazenamento em meio seco e aquoso, pode-se observar que os 

espécimes imersos em água mostraram suave alteração de cor (∆E) (VILLALTA et 

al., 2006; RÜTTERMANN et al., 2008; MAROTTI et al., 2006; GHAHRAMANLOO et 

al., 2008) após 28 dias de armazenamento (Tabela 7). 

 Sabe-se que a percepção de cor está diretamente relacionada com a 

dispersão da luz. Considerando que a interface entre matriz orgânica e partícula de 

carga é um dos pontos mais frágeis do compósito, com alta sensibilidade à sorção 

de água (KALACHANDRA, 1989), pode-se supor que a degradação hidrolítica desta 

interface pode modificar a maneira pela qual a luz é dispersa pelas partículas (VICHI 

et al., 2004, PIRES-DE-SOUZA et al., 2007). Diante disso, a estabilidade de cor tem 

se mostrado diferente, dependendo das partículas de carga presentes no compósito. 

Resinas compostas de micropartículas apresentam maior alteração de cor, seguidas 

das microhíbridas e das híbridas (PIRES-DE-SOUZA et al., 2007; BUCHALLA et al., 

2002), pois em compósitos com maior proporção de interface carga-matriz, pode 
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ocorrer a instabilidade hidrolítica do silano existente entre as partículas de carga e a 

matriz, levando ao decréscimo da luminosidade devido ao armazenamento em água 

(BUCHALLA et al., 2002). 

Analisando-se a Tabela 7 e a Figura 20, pode-se observar que o tempo de 

imersão no suco de uva influenciou no grau de manchamento da resina composta, 

mostrando-se significativo em cada período avaliado. Com isso, a hipótese 6 deve 

ser rejeitada. Esses resultados são concordantes com outros autores, enfatizando 

que quanto maior o tempo de imersão em soluções corantes, mais intensa a 

alteração de cor, o que torna o período de imersão um fator crucial na estabilidade 

de cor das resinas compostas (YAZICI et al., 2007; PRADO JÚNIOR; MOITA NETO 

et al.; BUCHALLA et al., 2002; SAMRA et al., 2008; DINELLI et al., 1994-1995; 

BADRA et al., 2005).  

Alguns autores constataram que existe uma relação entre manchamento de 

compósitos e sorção de água (UM; RUYTER, 1991; DIETSCHI et al., 1994). Assim , 

a maior susceptibilidade ao manchamento pelo suco de uva, observada em cada 

período de avaliação, está provavelmente relacionada à contínua sorção de água 

ocorrida durante estes períodos e à penetração dos pigmentos na matriz resinosa 

com efeito cumulativo (MAROTTI et al., 2006; DINELLI et al., 1994-1995; UM; 

RUYTER, 1991); afinal o manchamento está diretamente relacionado ao tipo e 

quantidade de pigmento, além da duração do seu contato com o compósito 

(MAROTTI et al., 2006; LUCE; CAMPBELL, 1988). Durante o processo de sorção, a 

água atua como um carreador dos agentes pigmentantes (DIETSCHI et al, 1994, 

JANDA et al., 2004; IMAZATO et al., 1999). Uma vez que a interface entre matriz 

orgânica e partícula de carga é um dos pontos mais frágeis do compósito, com alta 
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sensibilidade à sorção (KALACHANDRA, 1989), a solução sorvida tende a 

acumular-se nesta interface (KALACHANDRA; WILSON, 1992), provocando a perda 

da união carga-matriz ou a degradação hidrolítica das partículas (SÖDERHOLM 

1984; BAGHERI et al., 2005). Com isso, especula-se que o amolecimento da matriz 

resinosa possa ter favorecido o deslocamento das partículas de carga da matriz, 

levando à formação de uma superfície porosa e suscetível ao manchamento 

(BADRA et al., 2005). Assim, observou-se uma retenção lenta e gradual do corante, 

com conseqüente alteração de cor do compósito, até o final do período experimental 

(PRADO JÚNIOR; PORTO NETO, 2000; SAMRA et al., 2008), independente da 

distância de fotoativação utilizada.  

 A instabilidade de cor da resina composta pode ser provocada por mudanças 

endógenas, porém o manchamento é potencializado pelas condições superficiais da 

resina como a rugosidade (REIS et al., 2003; DIETSCHI et al., 1994). Badra et al. 

(2005) mostraram que diferentes bebidas (coca cola, cachaça, café e saliva artificial) 

alteraram, em certo grau, a rugosidade superficial e/ou a microdureza das resinas 

compostas avaliadas, dentre elas da Z-250. Observaram que quanto maior o número 

de imersões nas bebidas, maior o impacto na rugosidade superficial e na 

microdureza, enfatizando que tais propriedades estão diretamente relacionadas à 

quantidade e freqüência de ingestão. A rugosidade superficial causada por desgaste 

ou degradação química pode aumentar a susceptibilidade ao manchamento de 

origem extrínseca (DIETSCHI et al., 1994). 

A instabilidade de cor observada nos espécimes imersos no suco de uva 

provavelmente ocorreu devido à adsorção do corante na superfície do compósito 

(SAMRA et al., 2008; DIETSCHI et al., 1994). A absorção na camada sub-superficial 

tem mostrado ocorrer quando são utilizados corantes menos polarizados como o 
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café, pois penetram mais facilmente para se associarem à matriz polimérica, 

enquanto que os mais polares, como o chá, apenas se depositam sobre a superfície 

do material (UM; RUYTER, 1991). No entanto, torna-se importante ressaltar que a 

natureza da matriz orgânica (VILLALTA et al., 2006) e das soluções as quais os 

materiais resinosos são submetidos é de extrema importância para a sua 

capacidade de manchamento (UM; RUYTER, 1991; DINELLI et al., 1994-1995; 

DIETSCHI et al., 1994).   

Alguns autores mostraram que as resinas compostas sofrem manchamento 

mais intenso das primeiras 24 h a 7 dias, progredindo de forma lenta até o final do 

período experimental, resultado este também encontrado nesse trabalho  (PRADO 

JÚNIOR; PORTO NETO, 2000; PRADO JUNIOR et al., 2008; SAMRA et al., 2008; 

LUCE; CAMPBELL, 1988). Isto ocorre porque a maior taxa de sorção de água 

acontece durante os sete primeiros dias após o contato inicial com o meio 

(DIETSCHI et al., 1994) e o manchamento tende a seguir a evolução desse 

fenômeno. Assim, confirma-se a relação existente entre adsorção do corante e 

sorção de água, sendo que a alteração de cor do compósito tende a seguir a 

evolução da sorção (UM; RUYTER, 1991; DIETSCHI et al., 1994). No presente 

estudo, o aumento de massa dos espécimes ocorreu de forma ascendente e 

contínua até o 28º dia (Figura 18), período este que coincidiu com o manchamento 

lento e gradual do compósito durante todo o período experimental. 

 Apesar das alterações de cor dos materiais restauradores estéticos serem 

atribuídas a uma variedade de possíveis causas, pode-se enfatizar que a 

susceptibilidade ao manchamento está geralmente relacionada à taxa de sorção de 

água (DIETSCHI et al., 1994). Isso pode ser confirmado no presente estudo, pois a 
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maior sorção de água observada no grupo fotoativado a 15 mm de distância, quando 

comparado ao grupo controle (0 mm), pode estar intimamente relacionada à 

significante maior alteração de cor da resina composta imersa no suco de uva 

quando a fotoativação foi realizada nessa mesma distância. Com isso, a hipótese 7 

deve ser rejeitada, pois a distância de fotoativação influenciou na estabilidade de cor 

do compósito avaliado. Esses resultados são contrários aos de Prado Júnior et al. 

(2008), os quais não encontraram efeito significante da distância de fotoativação na 

estabilidade de cor da resina composta avaliada, no entanto, a distância máxima 

testada foi 10 mm. 

A menor densidade de potência que atingiu o compósito fotoativado a 15 mm 

pode ter causado baixo grau de conversão dos monômeros e, conseqüentemente, 

baixa estabilidade de cor do compósito (IMAZATO et al., 1995; DIETSCHI et al., 

1994; RÜTTERMANN et al., 2008), quando comparado a 0 mm. Uma resina 

composta subpolimerizada pode levar à maior sorção de água e solubilidade dos 

monômeros não reagidos (MEDEIROS; NASCIMENTO, 2002; PEARSON; 

LONGMAN, 1989). A solubilidade em água leva ao aumento do volume livre no 

polímero formado e, conseqüentemente, à presença de um maior espaço para as 

moléculas do solvente se difundirem no interior da rede polimérica. O solvente no 

interior da matriz pode causar sua deterioração, assim como da interface matriz-

partícula, sendo que esse processo de plastificação da matriz resulta em uma menor 

estabilidade de cor do compósito (FERRACANE et al., 1998).  

 Como mencionado previamente, o desempenho clínico dos materiais à base 

de monômeros dimetacrilatos é altamente dependente do grau de conversão e 

também da estrutura da rede polimérica formada (PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 

2005). Por isso, pode-se também supor que a menor densidade de potência que 
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atingiu os espécimes fotoativados a 15 mm de distância pode ter levado à formação 

de poucos centros de crescimento das cadeias poliméricas, resultando em 

estruturas com menor quantidade de ligações cruzadas (ASMUSSEN; 

PEUTZFELDT, 2003a; ASMUSSEN; PEUTZFELDT, 2003b) e, portanto, mais 

suscetíveis à entrada do solvente (FERRACANE, 2006).  

 Clinicamente, objetiva-se uma resina com maior dureza e menor 

manchamento ao longo do tempo. Apesar da correlação entre ambas as 

propriedades não ter sido avaliada no presente estudo, alguns autores (MAROTTI et 

al., 2006; SCHULZE et al., 2003) não observaram associação significativa entre 

manchamento e dureza quando os espécimes foram armazenados em água, porém 

sim quando expostos a soluções corantes (café e vinho).  

 Os resultados enfatizaram que a ponta do aparelho deve, de preferência, 

estar em contato direto com o compósito durante a fotoativação para que haja um 

melhor grau de polimerização e menor alteração de cor por pigmentos advindos do 

suco de uva. No entanto, o tempo e o meio de imersão também exercem influência 

significante na estabilidade de cor dos compósitos. Diante disso, acredita-se que o 

contato dos materiais restauradores com o ambiente bucal, associado aos mais 

variados tipos de alimentos e bebidas, muitas vezes acompanhados de corantes, 

induzem as restaurações ao manchamento em um curto período de tempo (TOPCU 

et al., 2009), dependendo dos hábitos alimentares dos pacientes. Considerando que 

a solução pigmentante testada no presente estudo não representa todas as 

substâncias as quais os materiais restauradores estão expostos, estudos adicionais 

são necessários para o completo esclarecimento da estabilidade de cor dos 

materiais à base de resina composta.  
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 Pelos resultados do presente estudo, foi possível observar que o grau de 

polimerização do compósito assume um papel importante nas propriedades físicas e 

mecânicas das resinas compostas, pois a distância de fotoativação mostrou 

influenciar na dureza, na taxa de sorção de água, na solubilidade e na estabilidade 

de cor da resina composta utilizada. O aumento da distância entre a ponta da fonte 

de luz e a superfície da resina composta resultou na inadequada polimerização do 

compósito e no aumento da sorção de água e solubilidade (PEARSON; LONGMAN, 

1989), provavelmente pela formação de uma rede polimérica com menor quantidade 

de ligações cruzadas. A redução das propriedades do material mostrou também 

estar relacionada ao tempo de armazenamento em água, pois esta age como um 

plastificador, podendo levar à quebra hidrolítica da ligação existente entre silano e 

partículas de carga, resultando na separação carga-matriz resinosa e, em seguida, 

na liberação dos monômeros não reagidos, resultando em menores valores de 

dureza e na baixa estabilidade de cor da resina composta ao longo do tempo. 

 Apesar dos recentes avanços das resinas compostas, o aumento da distância 

de fotoativação pode refletir negativamente nas suas propriedades e no seu 

desempenho clínico, enfatizando que a ponta do aparelho deve, de preferência, 

estar em contato direto com o compósito durante a fotoativação para que haja um 

melhor grau de polimerização e, conseqüentemente, melhores propriedades físico-

mecânicas. No entanto, torna-se importante ressaltar que é difícil correlacionar os 

achados laboratoriais com o comportamento clínico das restaurações de resina 

composta, uma vez que muitos fatores estão envolvidos no ambiente bucal e não 

podem ser completamente simulados em laboratório. Assim, avaliações clínicas 

devem ser realizadas para o melhor entendimento de todos os fatores analisados 

nesse trabalho.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1. Quanto maior a distância entre a fonte de luz e a superfície da resina 

composta, menores os valores de microdureza tanto no topo quanto na base. 

2. Os valores de microdureza da superfície topo foram superiores aos 

encontrados na base, independente da distância de fotoativação utilizada. 

3.  Ambas as superfícies avaliadas mostraram redução nos valores de 

microdureza após 6 e 12 meses de armazenamento em água, independente 

da distância de fotoativação utilizada.  

4. Quanto maior a distância de fotoativação, maiores os valores de sorção de 

água e solubilidade.  

5. Quanto maior o tempo de imersão no suco de uva, menor a estabilidade de 

cor da resina composta 

6. Quanto maior o distanciamento da fonte de luz, menor a estabilidade de cor 

da resina composta. 

 

Desta forma, todas as hipóteses nulas devem ser rejeitadas. 
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