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ROSELINO, L.M.R. Efeito da escovação e do envelhecimento artificial acelerado sobre a 
alteração superficial de materiais restauradores estéticos. Ribeirão Preto, 2012. 172 p. 
Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar sistematicamente o efeito da escovação simulada e do 
envelhecimento artificial acelerado (EAA) sobre estabilidade de cor e rugosidade de 
superfície de compósitos odontológicos de nanopartículas (Z350 - 3M ESPE) e híbrido (Tetric 
N-Ceram - Ivoclar Vivadent). Foram confeccionados 24 corpos-de-prova (12mm de diâmetro 
X 2mm de espessura) para cada compósito e uma cerâmica de revestimento (IPS e.max 
Ceram - Ivoclar Vivadent) como controle. Após sua confecção, os corpos-de-prova foram 
polidos com lixas d’água em abrasividades decrescentes (compósitos = 600, 1200 e 2000 e 
cerâmica = 100, 320, 1200 e 2000). Em seguida, foram realizadas leituras iniciais de cor 
(Espectrofotômetro PCB 6807) e rugosidade de superfície (Rugosímetro Surfcorder SE 1700 - 
Kosakalab). As amostras foram separadas em 3 grupos (n=8), segundo o tratamento a que 
foram submetidas: Grupo 1: EAA; Grupo 2: escovação mecânica com dentifrício  RDA* 68 
(Colgate); e Grupo 3: escovação mecânica com dentifrício RDA* 180 (Colgate Total Plus 
Whitening). Após 480 horas de EAA e em intervalos de 41 minutos de escovação (=14.600 
ciclos) até 205 minutos novas leituras de cor e rugosidade de superfície foram realizadas. 
Amostras inicialmente submetidas a EAA (n=4) receberam escovação mecânica com 
dentifrício RDA* 68 e 180, conforme metodologia descrita anteriormente e novas leituras de 
cor e rugosidade foram obtidas. Os dados (antes e após os testes) foram analisados 
estatisticamente (2-way ANOVA análises repetidas, Bonferroni, p<0,05) e verificou-se que 
houve maior alteração de cor dos compósitos quando submetidos a EAA com diferença 
estatisticamente significante (p<0,05) em relação à escovação mecânica. Não houve diferença 
estatisticamente significante (p>0,05) na estabilidade de cor dos materiais quando comparadas 
as abrasividades dos dentifrícios, porém esse fator foi significante para a alteração de 
rugosidade de superfície (p<0,05), sendo maior quando os materiais foram escovados com 
RDA* 180. Quanto ao tempo de escovação, não houve diferença estatisticamente significante 
(p>0,05) para a alteração de cor e de rugosidade de superfície dos materiais, o mesmo 
ocorrendo para amostras escovadas após EAA. Conclui-se que o EAA interfere na 
estabilidade de cor e a escovação simulada nas alterações de rugosidade de superfície dos 
compósitos, independente do tempo de utilização do dentifrício, sendo maior para dentifrícios 
mais abrasivos. Além disso, a abrasividade e o tempo de utilização do dentifrício não alteram 
a capacidade de remoção do manchamento e a rugosidade de superfície de compósitos.  

Palavras-chave: compósitos, escovação mecânica, envelhecimento artificial acelerado, 
rugosidade de superfície e estabilidade de cor 
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ROSELINO, L.M.R. Effect of simulated toothbrushing and accelerated artificial aging on 
surface degradation of aesthetic restorative materials. Ribeirão Preto, 2011. 172 p. 
Dissertation (Master’s Degree in Oral Rehabilitation). Ribeirão Preto School of Dentistry, 
University of São Paulo, Brazil. 
 

The purpose of this study was to evaluate the effect of simulated toothbrushing and 
accelerated artificial aging (AAA) on color stability and surface roughness of nanofill (Z350 - 
3M ESPE) and hybrid (Tetric N-Ceram - Ivoclar Vivadent) composites. Twenty-four disk-
shaped specimens (12mm in diameter X 2 mm thick) were made for each composite and one 
feldspatic ceramic (IPS e.max Ceram - Ivoclar Vivadent) as a control. The specimens were 
polished with decreasing abrasiveness sandpapers (composites = 600, 1200, 2000 and ceramic 
= 100, 320, 1200, 2000). Then, initial readings were taken on color (Spectrophotometer PCB 
6807) and surface roughness (Rugosimeter Surfcorder SE 1700 - Kosakalab). The samples 
were separated in 3 groups (n=8) according to the submitted treatments: Group 1: AAA; 
Group 2: mechanical brushing with dentifrice RDA* 68 (Colgate); and Group 3: mechanical 
brushing with dentifrice RDA* 180 (Colgate Total Plus Whitening). New readings on color 
and surface roughness were taken after 480 hours of AAA and in intervals of 41 minutes of 
brushing (=14.600 cycles) until 205 minutes. The samples initially submitted to AAA (n=4) 
received mechanical brushing with dentifrice RDA* 68 and 180, according to previously 
described methodology and new readings on color and roughness were taken. Data (before 
and after tests) were statistically analyzed (2- way ANOVA repeated measures, Bonferroni, 
p<0,05) and it was observed a higher composite color alteration compared with mechanical 
brushing when submitted to AAA with a statistically significant difference (p<0,05) between 
them. There was no statistically significant difference (p>0,05) on color stability of materials 
when the dentifrices abrasiveness were compared, but it was significant for surface roughness 
degradation (p<0,05), higher when materials were brushed with RDA* 180. Regarding time 
brushing, there was no statistically significant difference (p>0,05) for color alteration and 
roughness surface of materials and the same occurred for samples brushed after AAA. It was 
concluded that AAA interferes on color stability and the simulated brushing on surface 
roughness degradation of composites regardless the time of used dentifrice, but it was higher 
for more abrasive dentifrices. Moreover, abrasiveness and time of used dentifrice do not alter 
the capacity of staining removal and the surface roughness of composites. 

Key words: composite, mechanical brushing, accelerated artificial aging, surface roughness 
and color stability            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           SSSSSSSSuummáárriioo  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

1. INTRODUÇÃO                 31   

2. PROPOSIÇÃO                 41 

3. MATERIAL E MÉTODO                45 

3.1. CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA                47 

3.2. REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS                  52 

3.2.1. ESTABILIDADE DE COR (∆E)                 52 

3.2.2. RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE                 53 

3.3. REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS                 54 

3.3.1. ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL ACELERADO (EAA)              56 

3.3.2. ESCOVAÇÃO MECÂNICA                 56 

3.4. ESCOVAÇÃO MECÂNICA APÓS EAA                 59 

4. RESULTADOS                 61 

4.1. ALTERAÇÃO DE COR DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA            63 

4.2. ALTERAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA       70 

4.3. ALTERAÇÃO DE COR DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO APÓS EAA                             76 

4.4. ALTERAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO APÓS EAA    82 

5. DISCUSSÃO                   89 

5.1. ALTERAÇÃO DE COR E DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA                94 

5.2. ALTERAÇÃO DE COR E DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO APÓS EAA              100 

6. CONCLUSÃO               105 

REFERÊNCIAS               109 

APÊNDICES                119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  IIIIIIIInnttrroodduuççããoo  
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã o  | 33333333 
 

11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

A busca pela estética, tanto pelos pacientes quanto pelos cirurgiões-dentistas, vem 

fazendo com que a Odontologia se aperfeiçoe a cada dia no que se refere à inovação de 

materiais e técnicas restauradoras e/ou reabilitadoras, tornando as restaurações com aparência 

mais próxima do natural. A característica de simular a estrutura dental em relação à cor, 

translucidez e lisura de superfície, faz dos compósitos e das cerâmicas as principais escolhas 

de materiais restauradores usados na Odontologia. 

Os maiores desafios da Odontologia estética contemporânea são encontrar a 

“perfeita” cor (Miller, 1993; Miller, 1994; Gaengler et al, 2004) e superfície polida adequada 

do material restaurador de forma a prevenir a microinfiltração de restaurações pelo acúmulo 

de biofilme (Catelan et al, 2010), estabelecendo similaridade com a estrutura dentária. A 

manutenção dessas características também é importante para que a restauração possa ter 

maior longevidade no ambiente bucal (Gedic et al, 2005; Sarac et al, 2006). 

Na cronologia de desenvolvimento dos compósitos, observa-se a constante busca 

por melhorias nas propriedades físico-mecânicas, químicas e também em relação à estética. 

Tal desenvolvimento permitiu que os compósitos atuais apresentassem maior facilidade de 

manipulação, menor grau de contração de polimerização, maior resistência à compressão e 

possibilidade de obter restaurações anatomicamente corretas (Samra et al, 2008). Entretanto, a 

estabilidade de cor continua sendo um problema inerente ao material e os pesquisadores são 

unânimes em reconhecer que as restaurações diretas em compósito convencional apresentam 

alteração de cor com o passar do tempo (Powers et al, 1985; Ruyter et al, 1987; Powers et al, 

1988; Dietschi et al, 1994; Gaengler et al, 2004; Janda et al, 2004; Janda et al, 2005; Pires-

de-Souza et al, 2007; Mundim et al, 2010).  
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A rugosidade de uma restauração refere-se às irregularidades mais finas da 

superfície, que podem ocorrer devido às características do material restaurador (Dietschi et al, 

1994), pelo processo restaurador (da Costa et al, 2010) e de polimento realizado pelo 

profissional (Kanter et al, 1982; Goldstein e Lerner, 1991; Heintze e Forjanic, 2005; Teixeira 

et al, 2005; Amaral et al, 2006; da Costa et al, 2010). A estrutura do compósito e as 

características das partículas de carga tem um impacto direto sobre a rugosidade de superfície 

e manchamento do compósito (Pires-de-Souza et al, 2007). Um compósito com alta 

rugosidade de superfície pode levar a maior manchamento do material, afetando a estética da 

restauração (da Costa et al, 2010; Heintze et al, 2010). 

Segundo Cook e Chong (1985), as alterações de cor ocorrem devido ao 

manchamento da superfície, mudanças na opacidade do material devido à falha na adesão da 

interface matriz/carga ou descoloração da matriz da resina por estímulos térmicos ou 

fotoquímicos. Pode ser influenciado também pela polimerização incompleta do material 

(Janda et al, 2004), absorção de água (Turkun e Turkun, 2004), rugosidade de superfície 

(Patel et al, 2004), dieta e higiene oral (Nasim et al, 2010). 

Os tipos de manchamento dos compósitos são geralmente descritos na literatura 

como: 1) descolorações externas devido ao acúmulo de placa e manchas; 2) alterações na 

superfície ou sub-superfície implicando em degradação de superfície e reação de agentes 

corantes com a camada de resina composta (adsorção); e 3) descolorações intrínsecas devido 

às reações físico-químicas nas porções profundas da restauração (Horsted-Bindslev e Mjor, 

1988; Soares et al, 2007).  

A estrutura química dos compósitos, como o tipo de oligômeros ou monômeros 

utilizados; concentração/tipos de ativadores, iniciadores, inibidores; oxidação das ligações 

dupla carbono; tamanho/tipo das partículas e o sistema de união partículas/matriz resinosa, 

podem interferir na susceptibilidade ao manchamento extrínseco da restauração e, 
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conseqüentemente, na estabilidade de cor do material (Ameye et al, 1981; Van Noort e Davis, 

1984; Shintani et al, 1985; Horsted-Bindslev e Mjor, 1988; Tjan e Chan, 1989; Lee et al, 

2000; Buchalla et al, 2002; Ikeda et al, 2003; Zamarripa et al, 2008). Outros fatores, como o 

tipo de luz utilizada na fotoativação, o tempo de exposição e a matriz resinosa também podem 

influenciar na estabilidade de cor dos compósitos (Buchalla et al, 2002; Janda et al, 2004; 

Pires-de-Souza et al, 2007). Quando a matriz é mais hidrófila poderá ocorrer aumento da 

absorção de água pela rede polimérica (Ferracane, 2006), resultando em descoloração de 

tonalidade mais branca e opaca. Já nos casos onde a matriz resinosa é hidrófoba, a absorção 

de água será menor e pequena alteração na tonalidade da cor será observada (Inokoshi et al, 

1996; Buchalla et al, 2002; Soares et al, 2007).  

A cor dos dentes é influenciada por uma combinação de sua cor intrínseca e a 

presença de todas as suas cores extrínsecas, devido ao manchamento. A cor intrínseca do 

dente é influenciada pela absorção de luz e seu espalhamento, propriedades do esmalte e da 

dentina, possuindo a dentina um papel significativo na determinação da cor do dente em geral. 

A coloração extrínseca está relacionada com a adsorção de materiais pela película adquirida 

da superfície ou subsuperfície do esmalte, que causa manchas, como má higiene, fumo, 

ingestão de alimentos e bebidas corantes, idade dos participantes e o uso de certos agentes 

catiônicos, tais como clorexidina ou de metal, como sais de estanho e ferro (Joiner, 2010). 

A afinidade do compósito por manchas é modulada pelo seu grau de conversão e 

pelas suas características químicas (De Gee et al, 1984; Micali et al, 2004; Mundim et al, 

2010). A insuficiente conversão monomérica contribui para a absorção de diversas 

substâncias corantes (Rueggeberg e Margeson, 1990) e a presença de duplas ligações 

carbônicas não convertidas pode tornar o material mais susceptível às reações de degradação 

(Ferracane, 2006), resultando em redução da estabilidade de cor (Carmichael et al, 1997; Nie 
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et al, 1998; Hansel et al, 1998) e na liberação de subprodutos como formaldeído e ácido 

metacrílico (Øyseaed et al, 1986; Imazato et al, 1999; Yap et al, 2000).  

Os monômeros não reagidos também atuam como plastificadores da matriz 

resinosa alterando as propriedades físicas do material (Daronch et al, 2005), principalmente a 

dureza e a rugosidade de superfície (Ferracane, 2006). O aumento da rugosidade, associado ao 

aumento de porosidades presentes na superfície dos compósitos, promove perda de massa do 

material e maior sorção de água, ocasionando maior alteração de cor (Tanoue et al, 2000; 

Zanin et al, 2008). 

Outros fatores, como o envelhecimento do compósito no meio bucal (Ferracane et 

al, 1985; Powers et al, 1985) promovem a degradação da superfície e da sub-superfície do 

material, causada pela erosão da matriz e exposição de partículas de carga (Powers e Fan, 

1980; Catelan et al, 2010), resultando na formação de microfraturas, permitindo, a penetração 

de substâncias que promovem o manchamento do compósito (Mair, 1989a; Mair, 1989b; 

Mair, 1991). Para simular, em ambiente laboratorial, o envelhecimento sofrido pelos materiais 

restauradores no decorrer de um tempo determinado no meio bucal, um dos métodos mais 

utilizados é o Envelhecimento Artificial Acelerado - EAA (Heydecke et al, 2001; Ertan e 

Sahim, 2005; Pires-de-Souza et al, 2007), que varia as condições físico-químicas como luz 

visível, irradiação ultra violeta, temperatura e umidade (Ferracane et al, 1985; Powers et al, 

1985). 

Fruits et al (1997) realizaram mensurações de espectroscopia de refletância para 

comparar o grau de alteração de cor de superfície de dois tipos de compósitos fotoativáveis - 

(micropartículas e híbrido) e um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, antes e 

após EAA. Os tempos de envelhecimento investigados foram 0, 100, 200, 300 e 400 horas. Os 

autores observaram que o cimento de ionômero de vidro demonstrou alteração de cor 

significantemente maior que os compósitos. O compósito híbrido apresentou menor alteração 



I n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã o  | 37373737 
 

de cor nos intervalos de tempo, mas ao final de 400 horas não houve alteração de cor 

significante entre os dois tipos de compósitos. 

Lee et al (2000) avaliaram a estabilidade de cor de materiais restauradores 

estéticos após imersão em soluções enxaguatórias bucais e EAA. Foram utilizados dois 

compômeros (Élan e F 2000), e dois compósitos (Alert e Tetric-Ceram) para confecção de 

cinco discos (10 mm de diâmetro e 2 mmm de espessura) para cada material. As amostras 

tiveram seus valores de cor mensurados antes e após imersão em 3 tipos de enxaguatórios 

bucais (Listerine, Peridex e Rembrandt Age Defying) por 24 horas e 7 dias, e após 

envelhecimento artificial acelerado a 150 KJ/m2. A cor foi determinada com um 

espectofotômetro de acordo com o sistema de coordenadas CIE L*a*b*. As alterações de cor 

para cada situação do experimento (após 1 dia, 7 dias, 7 dias de imersão e envelhecimento 

acelerado e envelhecimento acelerado apenas) foram comparadas. Os autores observaram que, 

após 7 dias de imersão, os enxaguatórios bucais não produziram alterações de cor 

significantemente maiores que o grupo controle (água destilada), exceto com alguns 

enxaguatórios utilizados com Tetric-Ceram. Depois da imersão nos enxaguatórios e 

envelhecimento artificial acelerado, os enxaguatórios também não produziram alterações 

significantemente maiores que o grupo de água destilada. O envelhecimento artificial 

acelerado produziu alterações de cor (∆E de 1.1 a 3.9), as quais foram influenciadas pelo tipo 

de material.  

Zanin et al (2008) verificaram a estabilidade de cor e a rugosidade de superfície 

de compósitos indiretos (Artiglass, Targis e Solidex) submetidos ao envelhecimento artificial 

acelerado por 384 horas. Os autores verificaram que todos os compósitos estudados 

apresentaram tanto alteração de cor clinicamente inaceitável, como aumento na rugosidade de 

superfície e concluíram que essas propriedades estão intimamente relacionadas. O aumento da 

rugosidade durante o procedimento de envelhecimento, associado ao aumento de porosidades 
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presentes na superfície dos compósitos, promoveu perda de massa do material e maior sorção 

de água, ocasionando alteração de cor. 

O efeito da escovação na rugosidade de superfície dos compósitos é significativo 

para determinar o desempenho dos materiais em consequência desse tratamento de abrasão, 

porque este fenômeno aumenta a rugosidade de superfície, afetando a estética da restauração 

(Kanter et al, 1982; Goldstein e Lerner, 1991; Heintze e Forjanic, 2005; Teixeira et al, 2005; 

Amaral et al, 2006; da Costa et al, 2010). Além disso, a abrasividade relativa do creme dental, 

aliada à escovação, desempenha também um importante papel no manchamento de materiais 

restauradores (Heintze et al, 2010). 

Segundo Tanoue et al (2000), alterações de superfície provocadas pela escovação 

são bem conhecidas, apesar dos materiais terem evoluído significativamente nos últimos anos. 

A abrasão e a alteração na rugosidade de superfície dos compósitos, provocadas pela 

escovação, são material dependente, e estão intimamente relacionadas ao tipo e formulação 

dos compósitos. 

Izidoro (1999) realizou um estudo in vitro com dois compósitos para dentes 

posteriores (Charisma e Alert) que receberam cinco tipos de tratamentos (G1 - controle; G2 - 

borracha + pasta diamantada para polimento + selante de superfície Fortify; G3 - borracha + 

pasta diamantada para polimento; G4 - ponta diamantada + borracha + pasta diamantada para 

polimento; G5 - broca multilaminada + borracha Viking + pasta diamantada para polimento). 

Logo após os tratamentos de superfície, os corpos-de-prova foram submetidos à leitura de 

rugosidade média (Ra) e pesados (m1), para então serem submetidos à maquina de escovação 

por 100 minutos. Em seguida foram pesados (m2) e submetidos a uma nova leitura de 

rugosidade de superfície, e por fim calculado o volume relativo desgastado. Os resultados 

mostraram que os compósitos que não receberam tratamento de superfície (G1) apresentaram 

maior desgaste com a escovação e conseqüentemente maior rugosidade. O tratamento dado 
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com pontas diamantadas seguidas de borracha + pasta para polimento (G4) apresentaram 

piores resultados quanto à abrasão e rugosidade; o selante Forfity (G2) e as brocas 

multilaminadas (G5) foram os que obtiveram melhores resultados com relação ao desgaste 

por escovação; o compósito condensável Alert apresentou-se mais resistente ao desgaste, 

porém Charisma foi o compósito que mostrou melhores resultados de rugosidade de 

superfície após os tratamentos de superfície. 

Wang et al (2004) e Heintze e Forjanic (2005) avaliaram o efeito da escovação 

sobre a deterioração de materiais em compósito para uso direto e indireto e demonstraram que 

houve um rápido aumento na rugosidade de superfície desses materiais. Além disso, os 

diferentes tipos de compósitos estudados apresentaram diferentes resultados. A avaliação da 

capacidade de deterioração através da escovação simulada in vitro poderia ser um parâmetro 

para avaliar a capacidade de um material em manter o seu brilho e lisura e prevenir o seu 

manchamento. Porém, estudos sistemáticos relacionando estudos in vivo e in vitro ainda são 

poucos.  

Além da rugosidade inerente do material, a escovação quando realizada com um 

dentifrício abrasivo tem um papel importante nas alterações provocadas na rugosidade de 

superfície em materiais resinosos (Goldstein e Lerner, 1991; Settembrini et al, 1993; 

Senawongse e Pongprueksa, 2007; Oliveira et al, 2008). Em especial, restaurações em 

compósito apresentaram perda de brilho, aumentando a rugosidade e manchamento em 

estudos clínicos realizados com diferentes materiais (Göhring e Roos, 2005; Lange e Pfeiffer, 

2009). 

Diferentemente dos materiais cerâmicos, considerados inertes, ou seja, que não 

sofrem grandes alterações durante sua vida útil na cavidade bucal, os compósitos sofrem 

degradação devido à ação mecânica durante a função e a interação química com os fluidos 

presentes no meio oral (Heintze et al, 2010). 



40404040 | I n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã oI n t r o d u ç ã o  
 

Considerando o exposto e a hipótese de que a abrasividade dos dentifrícios 

interfere na rugosidade de superfície e na alteração de cor de compósitos odontológicos seria 

oportuno avaliar estas propriedades dos materiais, almejando predizer a sua longevidade. 
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2. PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
  
  

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito da escovação mecânica e do 

envelhecimento artificial acelerado, sobre a estabilidade de cor e a rugosidade de superfície de 

materiais restauradores estéticos. As hipóteses testadas foram: 

• quanto maior a abrasividade do dentifrício e quanto maior o tempo de 

escovação, maior a alteração de cor e de rugosidade dos compósitos; 

• alterações por envelhecimento artificial acelerado serão maiores do que as 

causadas por escovação mecânica; 

• haverá diminuição da alteração de cor e aumento de rugosidade de superfície 

após escovação de amostras envelhecidas. 
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33..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOO  

3.1. CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 
Para este estudo, foram confeccionados 24 corpos-de-prova de cada material 

descrito na Tabela 1 (Figura 1 a 10). Para isso, foi utilizada uma matriz de teflon com interior 

perfeitamente liso, formada por duas partes uma porção externa e outra interna na forma de 

êmbolo, com 12 mm de diâmetro. Acompanhando a matriz, um espaçador de 2 mm de 

espessura (Figura 1) foi encaixado no êmbolo entre as porções superior e inferior da matriz, 

de forma que a parte externa da matriz ficasse 2 mm mais alta que a interna, proporcionando a 

espessura adequada ao corpo-de-prova (Figura 2).  

Os corpos-de-prova de compósito foram obtidos a partir da colocação do material 

no interior da matriz segundo a técnica incremental (dois incrementos) (Figura 3), sendo que 

após a colocação do último incremento, foi utilizada uma lâmina de vidro para pressionar o 

material de encontro à matriz para que ocorresse o escoamento do excesso de material 

resinoso (Figura 4). Após a inserção de cada incremento do material, esses foram fotoativados 

utilizando um aparelho do tipo LED (FLASHlite 1401, Discus Dental, Culver City, CA, EUA 

- ≥1100 mW/cm2, luz de comprimento de onda na faixa entre 460 e 480 nm), por 20 segundos 

(Figura 5), de acordo com as recomendações do fabricante. Após a fotoativação, os corpos-

de-prova foram removidos da matriz (Figura 6), retirando o espaçador que lhes conferia 

altura, empurrando a base em forma de êmbolo. Em seguida, foi realizado o acabamento com 

baixa rotação, peça reta (Dabi Atlante SA Indústrias Médico Odontológicas, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil) e fresa minicut (Edenta AG, Au, Suiça, Figura 7) para retirar as rebardas dos 

corpos-de-prova e polimento (Figura 8) na politriz manual (Struers, Ballerup, Dinamarca) 

com lixas d’água em abrasividade decrescente (600, 1200 e 2000) (Norton Abrasivos, 

Guarulhos, SP, Brasil) para deixar as amostras em suas dimensões corretas (Figura 9). Após o 

polimento, a espessura das amostras foi aferida com o auxílio de um paquímetro digital 

(Digimess Instrumentos de Medição de Precisão, São Paulo, SP, Brasil, Figura 10). 



 

Tabela 1 - Materiais utilizados no estudo. 

Nome  Fabricante Composição 
Tamanho médio 

de partículas 

Porcentagem 
de carga (em 

volume) 

Z350 

 

3M ESPE, Sumaré, 
SP, Brasil 

Bis-GMA, Bis-EMA, 
UDMA,TEGDMA, 

zircônia e sílica 

5-20 nm não-
aglomerada 
0.6-1.4 µm 
aglomeradas 

59,5% 

Tetric N-Ceram 

 

Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan, Liechtenstein 

19-20% Bis-GMA, Bis-
EMA, UDMA 

80-81% vidro de bário, 
trifluoreto de itérbio, 

óxidos mistos e 
copolímero 

40 nm e 
3000nm 

55-57% 

IPS e.max 
Ceram 

 

Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan, Liechtenstein 

60 % - dióxido de silício 
e 40 % - trióxido de 

alumínio, peróxido de 
zinco, óxido de sódio, 

óxido de potássio, óxido 
de zircônio, óxido de 
cálcio, pentóxido de 
fósforo, fluoreto e 

pigmentos. 

- - 

Bis-GMA - Bisfenol glicidil metacrilato; Bis-EMA - Bisfenol A dimetacrilato etoxilado; UDMA - Uretano dimetacrilato; TEGDMA - Trietilenoglicol dimetacrilato. 
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Figura 1 - Parte externa e interna da matriz de 
teflon e espaçador. 

 
Figura 2 - Espaçador encaixado entre as porções 
interna e externa da matriz. 

  

 
Figura 3 - Colocaçào do compósito pela técnica 
incremental. 

 
Figura 4 - Lâmina de vidro pressionando o 
material resinoso. 

  

 
Figura 5 - Fotoativaçào do compósito com 
aparelho tipo LED. 

 
Figura 6 - Corpos-de-prova de resina após serem 
removidos da matriz. 

  

 
Figura 7 - Acabamento dos corpos-de-prova de 
resina com baixa rotação, peça reta e disco Sof-
Lex. 

 

 
Figura 8 - Polimento dos corpo-de-prova de 
resina na politriz manual struers com lixas 
d’água. 
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Figura 9 - Corpo-de-prova de 
resina após polimento. 

 
Figura 10 - Espessuras das amostras de resina aferidas com 
paquímetro digital. 

 

Para a obtenção dos corpos-de-prova em cerâmica, foram espatulados pó e líquido 

(Figura 11), até formar uma massa moldável e esta foi inserida no interior da matriz de teflon 

já com espaçador de 2 mm de espessura (Figura 12). O excesso de líquido foi removido com 

um papel absorvente sob leve pressão manual (Figura 13), após a qual foi realizada nova 

aplicação de cerâmica para completar a espessura do corpo-de-prova e nova remoção do 

excesso de líquido. Um pincel no18 foi utilizado para limpeza da superfície dos corpos-de-

prova e estes foram removidos da matriz (Figura 14), retirando o espaçador que lhes conferia 

altura, empurrando a base em forma de êmbolo. Em seguida, as amostras foram sinterizadas 

em forno para cocção de cerâmica (Phoenix, Ceramco, Burlington, VT, EUA) à temperatura 

inicial de 450 ºC e final de 755 ºC, com aplicação de vácuo, de acordo com as orientações do 

fabricante (Figura 15). 

Após a primeira queima, os corpos- de-prova foram inseridos novamente na 

matriz para uma segunda aplicação de cerâmica, para compensar a contração sofrida pelas 

amostras durante a 1ª cocção (Figura 16). Para isso, foi realizado todo o procedimento 

anteriormente descrito e, em seguida, as amostras foram sinterizadas novamente no forno à 

temperatura inicial de 450 ºC e final de 750 ºC. Após a segunda queima as amostras 

receberam acabamento para aplainamento de sua superfície em politriz manual (Struers, 

Copenhangen, Dinamarca) com lixas d’água (Norton, São Paulo, SP, Brasil) em granulações 

decrescentes (100, 320, 1200 e 2000), e suas dimensões (12mm de diâmetro X 2mm de 

espessura) foram aferidas com auxílio de paquímetro digital (Digimess Instrumentos de 

Medição de Precisão). 
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Figura 11 - Pó e líquido 
manipulados para confecção dos 
corpos-de-prova em cerâmica. 
 

 

 
Figura 12 - Massa moldável de 
cerâmica inserida no conjunto 
matriz de teflon e espaçador. 
 

 

 
Figura 13 - Remoção do excesso 
de líquido com papel absorvente 
sob leve pressão manual. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 14 - Corpos-de-prova de 
cerâmica confeccionados, prontos 
para sinterização. 

 Figura 15 - Forno Phoenix 
utilizado para a cocção dos 
corpos-de-prova de cerâmica 

 Figura 16 - Corpos-de-prova após 
1a cocção e inseridos na matiz, 
mostando sua contração 

 

Após confecção e aferição das medidas, todos os corpos-de-prova foram 

armazenados isoladamente em recipientes plásticos com água destilada e mantidos na estufa 

(Fanem, São Paulo, SP, Brasil) a 37º C por 24h (Figura 17). 

 

 
Figura 17 - Corpos-de-prova armazenados isoladamente em recipientes plásticos com água destilada e 
mantidos na estufa Fanem. 
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3.2. REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS  

3.2.1. ESTABILIDADE DE COR (∆E) 

 
Para as leituras iniciais de cor das amostras foi utilizado o Espectrofotômetro PCB 

6807 (Byk Gardner, Geretsried, Alemanha). O padrão de observação simulado pelo 

colorímetro Espectrofotométrico segue o sistema CIE L*a*b*, recomendado pela CIE 

(Comission Internationale de I’Éclairage). Este consiste em dois eixos, a*(vermelho-verde) e 

b*(amarelo-azul), que possuem ângulos retos e representam a dimensão da tonalidade ou cor. 

O terceiro eixo é o de luminosidade L*. Este é perpendicular ao plano a* b*. Com este 

sistema as cores podem ser especificadas com as coordenadas L*, a*, b*. 

Para a leitura da cor, os corpos-de-prova foram retirados da estufa, secos com 

papel absorvente e posteriormente colocados sobre o bloco de fundo padrão branco (White 

Standard Sphere for 45º, 0º Reflectance and Color Gardner Laboratory Inc. Bethesda, 

Geretsried, Alemanha, Figura 18) e acoplados no Espectrofotômetro (Figura 19) que, após 

acionado, acendeu 30 lâmpadas LED, com 10 cores diferentes, dispostas de forma circular, 

que incidiram o feixe de luz em 45º com a superfície do material, utilizando iluminante 

padrão primário D65, que simula o espectro da luz do dia. Esse feixe foi refletido em 0º de 

volta para o aparelho e assim, este captou e registrou os valores de L*, a* e b* de cada corpo-

de-prova. O observador padrão utilizado foi de 10º, lendo uma maior área do corpo-de-prova. 

 

 
Figura 18 - Corpos-de-prova colocados sobre o 
bloco de fundo padrão branco White Standard 
Sphere for 45º. 

 
Figura 19 - Espectrofotômetro PCB 6807 
acoplado no bloco de fundo padrão branco para 
as leituras de cor das amostras. 
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3.2.2. RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE (Ra) 

 
Para a verificação da rugosidade de superfície dos corpos-de-prova foi utilizado o 

Rugosímetro Surfcorder SE 1700 (Kosakalab, Toquio, Japão, Figura 20). Este aparelho 

permitiu a análise das condições rugosimétricas da superfície, sendo composto por duas partes 

principais: 

− Unidade Programadora de Controle e Registro da Leitura (Figura 21): 

encontra-se nessa unidade os comandos para o acionamento do aparelho e 

também o seletor do programa utilizado. No controle, através do meter cut-off, 

foi programado a distância percorrida pelo pick-up de acordo com as 

dimensões dos corpos-de-prova. 

− Unidade Transversal Motorizada Precursora de Leitura (Figura 22): Compõe-se 

de um motor e uma agulha. Esta movimenta-se, realizando a sondagem da 

superfície do corpo-de-prova de acordo com o programa pré-estabelecido. A 

unidade motora é fixa a uma haste vertical que, por sua vez se prende a uma 

base sólida de granito, oferecendo estabilidade ao conjunto. A base de granito 

fica paralela à unidade motorizada sendo passível, o último conjunto, de 

regulagem no sentido vertical e horizontal. A leitura obtida da amostra foi 

exposta no display do controle. 

 

 
Figura 20 - Rugosímetro Surfcorder 
SE 1700 para verificação da rugosidade 
de superfície dos corpos-de-prova. 

Figura 21 - Unidade 
Programadora de Controle e 
Registro compõe uma das partes 
do rugosímetro 

Figura 22 - Unidade Transversal 
Motorizada Precursora de 
Leitura compõe uma das partes 
do rugosímetro. 
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Após ser acionado pelo display do controle, a agulha de leitura do rugosímetro 

percorreu a distância de 0,8 mm com distância de cut-off de 5 mm a uma velocidade de 0,25 

mm/s. A agulha foi movimentada em uma única direção (Figura 23) e detectou as 

irregularidades da superfície que correspondem aos picos, vales e ondas. Este valor foi 

definido como a média dos afastamentos do pick-up tanto para cima como para baixo, em 

relação a uma linha central (Leitão e Hegdah, 1981). Foram realizadas três leituras em locais 

diferentes da superfície da amostra, uma central, uma 1 mm para direita e uma 1 mm para 

esquerda. Cada leitura obtida foi anotada e foi realizado o cálculo do valor de rugosidade 

média das superfícies (∆Ra). Estes valores foram considerados os valores iniciais de 

rugosidade de superfície para cada corpo-de-prova. 

 

 
Figura 23 - Agulha de leitura do rugosímetro 
posicionada sobre o corpo-de-prova. 

 

3.3. REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 
Após as leituras iniciais de cor e rugosidade de superfície, as amostras foram 

retiradas da estufa, secas com papel absorvente e separadas aleatoriamente em três grupos de 

8 amostras, segundo o tipo de tratamento a que foram submetidos. As amostras do Grupo 1 

foram submetidas ao Envelhecimento Artificial Acelerado (EAA - Sistema Acelerado de 

Envelhecimento para não-metálicos C-UV, Comexim Matérias Primas Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil, Figura 24) por 480 horas e as amostras do Grupo 2 e 3 foram submetidas a escovação 

mecânica em um equipamento tipo Pepsodent (MAVTEC - Com. Peças, Acess. e Serv. Ltda. 
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ME, Ribeirão Preto, SP, Brasil, Figura 25), que foram realizadas com dois tipos diferentes de 

dentifrícios, variando sua abrasividade (Relative Dentin Abrasivity), conforme Tabela 2 e 

Figuras 26 e 27. 

 
Tabela 2 - Dentifrícios utilizados no estudo 

Nome Composição RDA* Fabricante 

Colgate 

Água, Carbonato de 
cálcio, Sorbitol, 

Laurisulfato de sódio, 
Monofluorofosfato de 

sódio, Aroma, Goma de 
celulose, Silicato de 

sódio, Bicarbonato de 
sódio, Sacarina sódica, 

Goma xantán, 
Metilparabeno e 
Propilparabeno 

  

RDA* 68 

Colgate - Palmolive 
Company, São 

Bernardo do Campo, 
SP, Brasil 

Colgate Total Plus 
Whitening 

Água, Sorbitol, Sílica 
hidratada, Laurisulfato 
de sódio, Copolímero, 
Aroma, Carragenina, 
Hidróxido de sódio, 
Fluoreto de sódio, 

Triclosano e Sacarina 
sódica   

RDA* 180 
Colgate - Palmolive 

Company 

 

 
Figura 24 - Máquina de Envelhecimento 
Artificial Acelerado (EAA). 

 
Figura 25 - Máquina de escovação mecânica tipo 
Pepsodent. 

 

  
Figura 26 - Dentifrício RDA* 68 Figura 27 - Dentifrício RDA* 180 
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3.3.1. ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL ACELERADO (EAA) 

 
Para realização do EAA, foi utilizado o Sistema Acelerado de Envelhecimento 

para não-metálicos C-UV (Comexim Matérias Primas Ltda., São Paulo, SP, Brasil) sob ação 

de luz UV e de condensação. Os corpos-de-prova do Grupo 1 foram fixados às placas 

metálicas de suporte do equipamento (Figura 28) utilizando-se silicone para fixação 

(Colamais, Tecnofix - Elementos de Fixação Ltda., São Paulo, SP, Brasil), a uma distância de 

50 mm da câmara de condensação e submetidos a ciclos de exposição à luz UV e 

condensação repetidos sucessiva e automaticamente. O programa de funcionamento fixado foi 

de 4 horas de exposição à UV-B a 50 ºC e 4 horas de condensação a 50 ºC e o tempo máximo 

de envelhecimento de 480 horas, que correspondem a 1 ano de uso clínico (ASTM, 2006). 

 

 
Figura 28 - Corpos-de-prova aderidos as placas 
fixadoras da máquina de Envelhecimento Artificial 
Acelerado (EAA). 

 

3.3.2. ESCOVAÇÃO MECÂNICA 

 
Para escovação simulada das amostras dos Grupos 2 (dentifrício RDA* 68, 

Colgate) e 3 (dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening) foi utilizada uma máquina 

de escovação (Pepsodent, MAVTEC - Com. Peças, Acess. e Serv. Ltda. ME, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil). Para cada ciclo foi utilizada uma escova macia (Tek, Johnson & Johnson Ind. 

Com. Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil) por corpo-de-prova. As escovas tiveram suas 

cabeças cortadas com baixa rotação, peça reta e fresa maxicut (Edenta AG, Au, Suiça, Figura 
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29) que foram encaixadas nas sapatas da máquina de escovação (Figura 30) e fixadas a partir 

de parafusos colocados nas laterais e na parte superior, cujo peso, com a escova acoplada, é de 

200 gramas. O curso percorrido pela escova correspondeu a 3,8 centímetros. 

 

 
Figura 29 - Cabeça da escova Tek cortada com 
baixa rotação, peça reta e fresa maxicut. 

 
Figura 30 - Cabeça da escova encaixada na 
sapata da máquina de escovação. 

 
 
Foram escovadas quatro amostras simultaneamente, com velocidade de 356 

rotações por minuto, que foram inseridas em placas de plexiglass (Acrilpress Artefatos de 

acrílico Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) desenvolvidas com um círculo no centro nas 

dimensões do corpo-de-prova, para permitir perfeita adaptação da amostra no momento da 

escovação, sem que ela mudasse sua posição, e fixadas nas cubas do aparelho (Figura 31). 

Um volume de 20 g de dentifrício foi suspenso em 20 ml de água destilada (proporção 1:1) e 

misturados no manipulador a vácuo A 300 (Polidental Ltda., Cotia, SP, Brasil) e 

posteriormente vertido com seringa plástica (10 ml de solução) igualmente em cada cuba 

sobre os corpos-de-prova (Figura 32). 

 

 
Figura 31 - Placa de plexiglass com corpo-de-
prova fixada na cuba da máquina de escovação. 
 

 
Figura 32 - Solução de água destilada e 
dentifrício vertido sobre cuba da máquina de 
escovação com seringa plástica. 
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A máquina foi acionada e seu display começou a contar os ciclos de escovação. O 

número de ciclos correspondentes a 1 ano de escovação por um indivíduo saudável é 14.600 

(Wiegand et al., 2009), o que corresponde a 41 minutos de funcionamento da máquina de 

escovação. Após esse período, a máquina foi desligada e os corpos-de-prova escovados foram 

lavados em água corrente, secos com papel absorvente e armazenados isoladamente em 

recipientes plásticos com água destilada e mantidos na estufa até serem submetidos a novas 

leituras de cor e rugosidade de superfície, procedimentos realizados como descrito nas leituras 

iniciais. Todo o procedimento de escovação mecânica anteriormente descrito foi realizado 

cinco vezes, totalizando 73.000 ciclos de escovação por amostra, o que corresponde a 5 anos 

de exposição à escovação por um indivíduo saudável (Wiegand et al., 2009). 

Após submissão aos ensaios, foram realizadas novas leituras de cor e rugosidade 

de superfície, conforme anteriormente descrito. As medições de cor (antes e após os 

tratamentos) foram utilizadas para cálculo da estabilidade de cor (∆E) das amostras utilizando 

a fórmula: 

   ∆E* =         (∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2  

onde: 

∆E* = alteração de cor 

∆L* = diferença na luminosidade (L*) 

∆a* = diferença no eixo a* 

∆b* = diferença no eixo b*. 

A direção da diferença de cor é descrita pelas magnitudes e sinais algébricos das 

componentes ∆L*, ∆a* e ∆b*: 

∆L* = L*F - L*I
 

∆a* = a*F - a*I
 

∆b* = b*F - b*I
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onde L*I, a*I e b*I são referidos como medição inicial da cor e L*F, a*F e b*F 

como medição final da cor. Alterações de cor acima de 3,3, são consideradas clinicamente 

inaceitáveis (Inokoshi et al., 1996). 

A rugosidade média de superfície (∆Ra) das amostras foi calculada a partir da 

fórmula: 

   ∆Ra = RaF - RaI 

onde RaI é referido como medição inicial de rugosidade e RaF como medição final 

de rugosidade. Os valores de ∆E e ∆Ra foram submetidos à análise estatística (2-way ANOVA 

medidas repetidas, Bonferroni, nível de significância de 95%). 

 
3.4. ESCOVAÇÃO MECÂNICA APÓS EAA 

 
Após submissão ao EAA, amostras de todos os materiais estudados (n=4) foram 

submetidas a escovação mecânica com dentifrício RDA* 68 e dentifrício RDA* 180. As 

escovações mecânicas das amostras foram realizadas conforme metodologia descrita 

anteriormente e repetidas 5 vezes, da mesma maneira que proposto na metodologia inicial. 

Após esses ensaios, novas leituras de cor e rugosidade foram obtidas e novos valores de 

estabilidade de cor (∆E) e rugosidade média de superfície (Ra) foram calculados. Estes 

também foram submetidos análise estatística (2-way-ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, 

nível de significância de 95%). 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

4.1. ALTERAÇÃO DE COR DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA 

 
Os valores das médias de alteração de cor (∆E) e seus respectivos desvios-padrão 

para amostras submetidas à escovação e EAA podem ser vistos na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Médias (desvios-padrão) de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos à 
escovação e EAA (2-way ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, p< 0,05). 

Material Ciclos RDA* 68 RDA* 180 EAA 

Z350 

1 1,22(0,23)bC 0,94(0,57)bB 

5,11(0,92)aA 
2 1,62(0,22)bB 1,09(0,39)bAB 

3 2,09(0,14)bA 1,22(0,33)bA 

4 1,63(0,25)bB 1,20(0,47)bA 

5 2,08(0,17)bA 1,06(0,35)cAB 

Tetric  

1 0,72(0,44)bA 1,19(0,51)bAB 

3,52(1,13)aB 
2 0,57(0,21)bA 0,88(0,38)bB 
3 0,89(0,26)bA 0,88(0,32)bB 
4 0,60(0,22)bA 1,36(0,46)bA 
5 0,69(0,32)bA 0,96(0,37)bAB 

Cerâmica 

1 0,38(0,19)bA 0,66(0,58)bA 

1,46(0,24)aC 
2 0,45(0,23)bA 0,65(0,42)bA 
3 0,52(0,27)bA 0,67(0,39)bA 
4 0,64(0,27)bA 0,73(0,39)bA 
5 0,69(0,14)bA 0,95(0,66)abA 

Letras diferentes, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, indicam diferença estatisticamente 
significante (p<0,05). 

 
Inicialmente, a análise estatística das médias (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) foi realizada considerando-se o material isoladamente, ou seja, houve a 

comparação dos tratamentos e do tempo a que os tratamentos foram aplicados para cada 

material isoladamente. Quanto a este último fator, a análise estatística foi feita somente para 

escovação com dentifrícios de duas abrasividades. Não foi feita comparação entre os 

materiais, com exceção quanto ao EAA.  

Para o compósito Z350, quando analisados os tratamentos a que foi submetido, 

verificou-se que houve maior alteração de cor (∆E) após EAA, em níveis clinicamente 

inaceitáveis (∆E>3,3), com diferença estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos 

demais tratamentos, que não apresentaram diferenças estatísticas entre si (p>0,05) para todos 
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os ciclos realizados, exceto para o quinto ciclo, em que a escovação com dentifrício RDA* 68 

apresentou maiores valores de ∆E que RDA* 180 (Tabela 3 e Figura 33). 

 

 
Figura 33 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) do compósito Z350. A linha horizontal sobre as 
colunas indica que não há diferença significante entre as amostras. 

 

Quando comparados os ciclos de escovação em função do tipo de dentifrício 

utilizado, foi observado que houve uma tendência de aumento no ∆E com o aumento do 

número dos ciclos a que as amostras foram submetidas. Após o primeiro ciclo de escovação, o 

compósito apresentou os menores valores de ∆E para ambos dentifrícios utilizados. Esse 

valor, para amostras submetidas à escovação com dentifrício RDA* 68 apresentou diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) em relação a todos os outros ciclos estudados. Além 

disso, amostras submetidas ao segundo e terceiro ciclos apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si (p<0,05), porém foram semelhantes ao quarto e quinto 

ciclos (p>0,05) respectivamente, estatisticamente diferentes entre si (p<0,05) (Tabela 3). 

Quanto à escovação com dentifrício RDA* 180, houve alteração de cor com 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre primeiro e terceiro ciclo e primeiro e 
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quarto ciclo de escovação, sendo maior para o terceiro ciclo e com todos os outros ciclos 

apresentando semelhança estatística (p>0,05) (Tabela 3). 

Para o compósito Tetric N-Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetido, verificou-se que houve maior alteração de cor (∆E) após EAA, em níveis 

clinicamente inaceitáveis (∆E>3,3), com diferença estatisticamente significante (p<0,05) em 

relação aos demais tratamentos, que não apresentaram diferença estatística entre si (p>0,05), 

para todos os ciclos realizados (Tabela 3 e Figura 34). 

 

 
Figura 34 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) do compósito Tetric N-Ceram. A linha horizontal 
sobre as colunas indica que não há diferença significante entre as amostras. 

 

 
Quando comparados os ciclos de escovação em função dos dentifrícios estudados, 

foi observado que há uma tendência de manutenção no ∆E com o aumento do número de 

ciclos a que as amostras foram submetidas. Após todos os ciclos, o compósito não apresentou 

valores de ∆E com diferença estatística (p>0,05) entre primeiro e quinto ciclos de escovação, 

para ambos dentifrícios utilizados. Esses valores, para amostras submetidas à escovação com 

dentifrício RDA* 68 não apresentaram diferença estatística (p>0,05) em relação a todos os 

outros ciclos estudados (Tabela 3). 
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Quanto à escovação com dentifrício RDA* 180, houve alteração de cor com 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre segundo e quarto ciclos e terceiro e 

quarto ciclos de escovação, sendo maior para o quarto ciclo, sendo, todos os outros ciclos, 

semelhantes estatisticamente (p>0,05) (Tabela 3). 

Para a cerâmica IPS e.max Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetida, verificou-se que houve maior alteração de cor (∆E) após EAA com diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos demais tratamentos, exceto para o 

quinto ciclo de escovação com dentifrício RDA* 180 (p>0,05). Não houve diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) na alteração de cor (∆E) entre os tratamentos com 

escovação, para todos os ciclos estudados (Tabela 3 e Figura 35). 

 

 
Figura 35 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) da cerâmica IPS e.max Ceram. A linha horizontal 
sobre as colunas indica que não há diferença significante entre as amostras. 

 
 
Quando comparados os ciclos de escovação em função do dentifrício utilizado, foi 

observado que a alteração de cor foi pequena e se manteve independente do número de ciclos 

de escovação a que foi submetida. Ao final de todos os ciclos de escovação, a cerâmica não 

apresentou valores de ∆E com diferença estatística (p>0,05) para ambos dentifrícios utilizados 

(Tabela 3). 
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A análise estatística das médias de ∆E após EAA foi feita considerando-se como 

fator de variação somente o material, uma vez que o EAA foi realizado em um ciclo de 480 

horas. Por isso, foi realizado o teste estatístico 1-way ANOVA, com teste de Tukey e nível de 

significância de 95%. 

Analisando os resultados, verificou-se que todos os compósitos apresentaram 

alteração de cor (∆E) em níveis clinicamente inaceitáveis (∆E>3,3), com resultados diferentes 

estatisticamente entre todos os materiais (p<0,05) (Tabela 3 e Figura 36). 

 

 
Figura 36 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos ao EAA. Letras 
diferentes sobre as colunas indicam que há diferença significante entre as amostras. 

 

As médias de ∆E foram comparadas (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) também quanto à ação de cada dentifrício isoladamente, ou seja, 

comparando o desempenho dos materiais quanto ao tratamento (RDA* 68 ou RDA* 180) em 

função do número de ciclos a que foram submetidos. 
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Os valores das médias de alteração de cor (∆E) e seus respectivos desvios-padrão 

para amostras submetidas à escovação podem ser vistos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Médias (desvios-padrão) de alteração de cor (∆E) dos materiais 
submetidos à escovação (2-way ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, p< 
0,05). 

Tratamento Ciclos Z350 Tetric Cerâmica 

RDA* 68 

1 1,22(0,23)a 0,72(0,44)b 0,38(0,19)b 

2 1,62(0,22)a 0,57(0,21)b 0,45(0,23)b 

3 2,09(0,14)a 0,89(0,26)b 0,52(0,27)b 

4 1,63(0,25)a 0,60(0,22)b 0,64(0,27)b 

5 2,08(0,17)a 0,69(0,32)b 0,69(0,14)b 

RDA* 180 

1 0,94(0,57)a 1,19(0,51)a 0,66(0,58)a 

2 1,09(0,39)a 0,88(0,38)a 0,65(0,42)a 

3 1,22(0,33)a 0,88(0,32)a 0,67(0,39)a 

4 1,20(0,47)a 1,36(0,46)a 0,73(0,39)a 

5 1,06(0,35)a 0,96(0,37)a 0,95(0,66)a 

Letras minúsculas diferentes nas linhas, indicam diferença estatisticamente significante 
(p<0,05). 

 

Quando analisado o tratamento com RDA* 68, verificou-se que houve maior 

alteração de cor (∆E) para Z350 com diferença estatisticamente significante (p<0,05) em 

relação aos demais materiais, que não apresentaram diferença estatística entre si (p>0,05) para 

todos os ciclos realizados (Tabela 4 e Figura 37). 
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Figura 37 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos à escovação com 
dentifrício RDA* 68. A linha horizontal sobre as colunas indica que não há diferença significante entre as 
amostras. 
 

Quando analisado o tratamento com RDA* 180, verificou-se que os materiais não 

apresentaram diferença estatisticamente significante (p>0,05) na alteração de cor (∆E) para 

todos os ciclos realizados (Tabela 4 e Figura 38). 

 

 
Figura 38 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos à escovação com 
dentifrício RDA* 180. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 
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4.2. ALTERAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA 

 
Os valores das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) e seus respectivos 

desvios-padrão para amostras submetidas à escovação e EAA podem ser vistos na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Médias (desvios-padrão) de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais 
submetidos à escovação e EAA (2-way ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, p< 
0,05). 

Material Ciclos RDA* 68 RDA* 180 EAA 

Z 350 

1 0,017(0,04)bA 0,080(0,07)bB 

0,043(0,03)bA 

2 0,026(0,02)bA 0,112(0,10)bAB 

3 0,059(0,03)abA 0,170(0,13)aAB 

4 0,059(0,06)abA 0,170(0,13)aAB 
5 0,104(0,12)abA 0,192(0,14)aA 

Tetric 

1 0,017(0,12)bA 0,139(0,11)bB 

0,036(0,03)bAB 
2 0,048(0,13)abA 0,201(0,09)aAB 

3 0,042(0,10)bA 0,333(0,07)aA 
4 0,055(0,13)bA 0,248(0,14)aAB 
5 0,145(0,20)abA 0,258(0,12)aAB 

Cerâmica 

1 -0,064(0,27)aA 0,036(0,10)aA 

0,000(0,03)aB 
2 -0,087(0,28)aA 0,003(0,14)aA 
3 -0,090(0,29)aA 0,003(0,15)aA 
4 -0,091(0,25)aA 0,027(0,18)aA 
5 -0,155(0,22)aA 0,040(0,22)aA 

Letras diferentes, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05). 

 

Inicialmente, a análise estatística das médias (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) foi realizada considerando-se o material isoladamente, ou seja, houve a 

comparação dos tratamentos e do tempo a que os tratamentos foram aplicados para cada 

material isoladamente. Quanto a este último fator, a análise estatística foi feita somente para 

escovação com dentifrícios de duas abrasividades. Não foi feita comparação entre os 

materiais, com exceção quanto ao EAA. 

Para o compósito Z350, quando analisados os tratamentos a que foi submetido, 

verificou-se que houve maior alteração de rugosidade (∆Ra) após escovação com dentifrício 

RDA* 180, porém sem diferença estatisticamente significante (p>0,05) em relação aos 

demais tratamentos, exceto para terceiro, quarto e quinto ciclos que apresentaram diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) em relação à EAA, que não apresentou diferença 

estatística (p>0,05) para todos os ciclos de escovação com dentifrício RDA* 68. (Tabela 5 e 

Figura 39). 
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Figura 39 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) do compósito Z350. A linha horizontal 
sobre as colunas indica que há diferença significante entre as amostras. 

 

 
Quando comparados os ciclos de escovação em função do tipo de dentifrício 

utilizado, foi observado que, para RDA* 68, houve uma tendência de manutenção no ∆Ra 

com o aumento do número dos ciclos a que as amostras foram submetidas. Após todos os 

ciclos, o compósito não apresentou valores de ∆Ra com diferença estatística (p>0,05) (Tabela 

5). 

Quanto à escovação com dentifrício RDA* 180, foi observado que houve aumento 

no ∆Ra, com diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre primeiro e quinto ciclos de 

escovação, sendo maior para o quinto ciclo, sendo todos os outros ciclos, semelhantes 

estatisticamente (p>0,05) (Tabela 5). 

Para o compósito Tetric N-Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetido, verificou-se que houve maior alteração de rugosidade (∆Ra) após escovação com 

dentifrício RDA* 180, porém sem diferença estatisticamente significante (p>0,05) em relação 

a escovação com dentifrício RDA* 68, exceto entre terceiro e quarto ciclos que apresentaram 

diferença estatisticamente significante (p<0,05). Em relação ao EAA, RDA* 180 apresentou 

diferença estatisticamente significante (p<0,05), exceto para o primeiro ciclo, que apresentou 
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semelhança estatística (p>0,05). Entre RDA* 68 e EAA não houve diferença estatística 

(p>0,05) (Tabela 5 e Figura 40). 

 
Figura 40 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) do compósito Tetric N-Ceram. A linha 
horizontal sobre as colunas indica que há diferença significante entre as amostras. 

 

Quando comparados os ciclos de escovação em função do tipo de dentifrício 

utilizado, foi observado que houve tendência de manutenção no ∆Ra com o aumento do 

número dos ciclos a que as amostras foram submetidas. Não houve diferença significante 

(p>0,05) entre os valores de ∆Ra quando escovados com dentifrício RDA* 68. Quando 

escovados com RDA* 180, houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre o 

primeiro e terceiro ciclos, sendo, todos os outros ciclos, semelhantes estatisticamente 

(p>0,05). (Tabela 5). 

Para a cerâmica IPS e.max Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetida, verificou-se que não houve alteração de rugosidade após escovação com os 

dentifrícios testados (p>0,05) (Tabela 5 e Figura 41). 
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Figura 41 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) da cerâmica IPS e.max Ceram. Não há 
diferença estatisticamente significante entre as amostras. 

 

Quando comparados os ciclos de escovação em função do dentifrício utilizado, foi 

observado que a alteração de rugosidade (∆Ra) foi pequena e se manteve, independente do 

número de ciclos de escovação a que foi submetida. Ao final de todos os ciclos de escovação, 

a cerâmica não apresentou valores de ∆Ra com diferença estatística (p>0,05) para ambos 

dentifrícios utilizados (Tabela 5). 

A análise estatística das médias de ∆Ra após EAA foi feita considerando-se como 

fator de variação somente o material, uma vez que o EAA foi realizado em um ciclo de 480 

horas. Por isso, foi realizado o teste estatístico 1-way ANOVA, com teste de Tukey e nível de 

significância de 95%. 

Analisando os resultados, verificou-se que Z350 apresentou maior alteração de 

rugosidade (∆Ra) sem diferença estatística (p>0,05) em relação à Tetric N-Ceram, porém 

diferente estatisticamente (p<0,05) em relação à cerâmica, que apresentou semelhança 

estatística (p>0,05) com Tetric N-Ceram (Tabela 5 e Figura 42). 
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Figura 42 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais submetidos ao EAA. As 
letras diferentes sobre as colunas indicam que há diferença significante entre as amostras. 

 

Os valores das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) e seus respectivos 

desvios-padrão para amostras submetidas à escovação podem ser vistos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Médias (desvios-padrão) de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais 
submetidos à escovação (2-way ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, p< 0,05). 

Tratamento Ciclos Z350 Tetric Cerâmica 

RDA* 68 

1 0,017(0,04)a 0,017(0,12)a -0,064(0,27)a 
2 0,026(0,02)a 0,048(0,13)a -0,087(0,28)a 
3 0,059(0,03)a 0,042(0,10)a -0,090(0,29)a 
4 0,059(0,06)a 0,055(0,13)a -0,091(0,25)a 
5 0,104(0,12)ab 0,145(0,20)a -0,155(0,22)b 

RDA* 180 

1 0,080(0,07)a 0,139(0,11)a 0,036(0,10)a 
2 0,112(0,10)ab 0,201(0,09)a 0,003(0,14)b 
3 0,170(0,13)ab 0,333(0,07)a 0,003(0,15)b 
4 0,170(0,13)ab 0,248(0,14)a 0,027(0,18)b 
5 0,192(0,14)ab 0,258(0,12)a 0,040(0,22)b 

Letras minúsculas diferentes nas linhas, indicam diferença estatisticamente significante 
(p<0,05). 

 

Quando analisado o tratamento com RDA* 68, verificou-se que os materiais não 

apresentaram diferença estatisticamente significante (p>0,05) na alteração de rugosidade 

(∆Ra) para todos os ciclos realizados, exceto entre quinto ciclo de escovação com Tetric N-

Ceram e cerâmica que ocorreu diferença estatisticamente significante (p<0,05) (Tabela 6 e 

Figura 43). 
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Figura 43 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais submetidos à escovação 
com dentifrício RDA* 68. A linha horizontal sobre as colunas indica que há diferença significante entre as 
amostras. 

 

Quando analisado o tratamento com RDA* 180, verificou-se que para todos os 

ciclos realizados houve maior alteração de rugosidade (∆Ra) para Tetric N-Ceram, sem 

diferença estatisticamente significante (p>0,05) em relação a Z350, porém apresentando 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) em relação à cerâmica, exceto para o primeiro 

ciclo, que apresentou semelhança estatística (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente 

significante (p>0,05) entre Z350 e cerâmica para todos os ciclos estudados (Tabela 6 e Figura 

44). 
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Figura 44 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais submetidos à escovação 
com dentifrício RDA* 180. A linha horizontal sobre as colunas indica que há diferença significante entre as 
amostras. 
 
 
4.3. ALTERAÇÃO DE COR DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO APÓS EAA 

 
Os valores das médias de alteração de cor (∆E) e seus respectivos desvios-padrão 

para amostras submetidas à escovação após EAA podem ser vistos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Médias (desvio-padrão) de alteração de cor (∆E) das amostras 
submetidas à escovação após EAA (2-way ANOVA medidas repetidas, 
Bonferroni, p<0,05). 

Material Ciclos EAA + RDA* 68 EAA + RDA* 180 

Z350 

1 3,31(1,01)aA 2,37(0,74)aA 
2 2,34(0,92)aA 1,80(0,76)aA 
3 2,58(1,20)aA 1,78(0,69)aA 
4 2,40(1,23)aA 2,02(0,57)aA 
5 2,47(1,10)aA 2,30(0,52)aA 

Tetric 

1 5,49(2,68)aA 3,29(2,03)aB 
2 4,49(2,89)aA 4,64(3,21)aAB 
3 4,68(2,61)aA 5,67(3,30)aAB 
4 4,98(1,39)aA 5,56(3,07)aAB 
5 5,76(1,03)aA 7,12(1,59)aA 

Cerâmica 

1 1,30(0,41)aA 1,46(0,48)aA 
2 1,57(0,48)aA 1,34(0,47)aA 
3 1,22(0,46)aA 1,03(0,35)aA 
4 1,53(0,50)aA 1,31(0,33)aA 
5 1,27(0,43)aA 1,21(0,36)aA 

Letras diferentes, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05). 
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Inicialmente, a análise estatística das médias (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) foi realizada considerando-se o material isoladamente, ou seja, houve a 

comparação dos tratamentos e do tempo a que os tratamentos foram aplicados para cada 

material isoladamente. 

Para o compósito Z350, quando analisados os tratamentos a que foi submetido, 

verificou-se que houve alteração de cor (∆E) para todos os ciclos realizados, independente do 

dentifrício utilizado, sem diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre ambos. Porém, 

o primeiro ciclo do tratamento com RDA* 68 propiciou resultados de alteração de cor em 

níveis clinicamente inaceitáveis (∆E>3,3) (Tabela 7 e Figura 45). 

 

 
Figura 45 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) do compósito Z350 submetido à escovação após 
EAA, mostrando que não houve diferença significante entre as amostras. 

 
 
Quando comparados os ciclos de escovação isoladamente, foi observado que as 

amostras não apresentaram valores de ∆E com diferença estatística (p>0,05), permitindo 

avaliar que não houve aumento de ∆E com o aumento do número de ciclos, para ambos 

dentifrícios utilizados (Tabela 7). 

Para o compósito Tetric N-Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetido, verificou-se que houve alteração de cor (∆E) em todos os ciclos de escovação 

realizados, em níveis clinicamente inaceitáveis (∆E>3,3), com exceção do primeiro ciclo com 

dentifrício RDA* 180, sem diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os 

dentifrícios utilizados (Tabela 7 e Figura 46). 
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Figura 46 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) do compósito Tetric N-Ceram submetido à 
escovação após EAA, mostrando que não houve diferença significante entre as amostras. 

 

Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) na alteração de cor 

entre as amostras escovadas com dentifrício RDA* 68. Quanto à escovação com dentifrício 

RDA* 180, foi observado que há uma tendência de aumento no ∆E com o aumento do 

número de ciclos de escovação a que as amostras foram submetidas. Após o quinto ciclo de 

escovação, houve a maior alteração de cor (∆E), resultado estatisticamente significante 

(p<0,05) em relação ao primeiro ciclo, não apresentando diferença com os demais (p>0,05) 

(Tabela 7). 

Para a cerâmica IPS e.max Ceram, verificou-se que não houve diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) na alteração de cor (∆E) com ambos dentifrícios e em 

todos os ciclos realizados (Tabela 7 e Figura 47). 
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Figura 47 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) da cerâmica IPS e.max Ceram submetida à 
escovação após EAA, mostrando que não houve diferença significante entre as amostras. 

 

As médias de ∆E foram comparadas (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) também quanto à ação de cada tratamento isoladamente, ou seja, 

comparando o desempenho dos materiais quanto às escovações (RDA* 68 e RDA* 180) após 

EAA em função do número de ciclos a que foram submetidos. 

Os valores das médias de alteração de cor (∆E) e seus respectivos desvios-padrão 

para amostras submetidas aos tratamentos podem ser vistos na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Médias (desvios-padrão) de alteração de cor (∆E) dos materiais 
submetidos à escovação após EAA (2-way ANOVA medidas repetidas, 
Bonferroni, p< 0,05). 

Tratamento Ciclos Z350 Tetric Cerâmica 

EAA + RDA* 
68 

1 3,31(1,01)ab 5,49(2,68)a 1,30(0,41)b 
2 2,34(0,92)ab 4,49(2,89)a 1,57(0,48)b 
3 2,58(1,20)ab 4,68(2,61)a 1,22(0,46)b 
4 2,40(1,23)b 4,98(1,39)a 1,53(0,50)b 
5 2,47(1,10)b 5,76(1,03)a 1,27(0,43)b 

EAA + RDA* 
180 

1 2,37(0,74)a 3,29(2,03)a 1,46(0,48)a 
2 1,80(0,76)b 4,64(3,21)a 1,34(0,47)b 
3 1,78(0,69)b 5,67(3,30)a 1,03(0,35)b 
4 2,02(0,57)b 5,56(3,07)a 1,31(0,33)b 
5 2,30(0,52)b 7,12(1,59)a 1,21(0,36)b 

Letras minúsculas diferentes nas linhas, indicam diferença estatisticamente significante 
(p<0,05). 
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Quando analisado o tratamento de escovação após EAA, verificou-se que houve 

maior alteração de cor (∆E) para Tetric N-Ceram, diferente estatisticamente (p<0,05) da 

cerâmica para todos os ciclos de escovação com os dois dentifrícios, com exceção após o 

primeiro ciclo de escovação com dentifrício RDA* 180. Esse compósito também apresentou 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) em relação ao Z350 após o quarto e quinto 

ciclos de escovação com dentifrício RDA* 68. Após escovação com dentifrício RDA* 180, 

houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) após todos os ciclos de escovação, com 

exceção do primeiro (p>0,05) (Tabela 8). Não houve diferença estatisticamente significante 

entre Z350 e Cerâmica (p>0,05). 

Quando comparados os ciclos de escovação após EAA, para o compósito Z350 

houve diminuição na alteração de cor (∆E) em relação ao tratamento com EAA isoladamente 

e não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os ciclos de escovação para 

ambos os dentifrícios (Figuras 48 e 49). Com o compósito Tetric N-Ceram, ocorreu um 

aumento na alteração de cor (∆E) após EAA seguido de escovação com dentifrício RDA* 68, 

mas também não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os ciclos de 

escovação (Figura 48). A escovação com dentifrício RDA* 180 ocasionou também um 

aumento na alteração de cor do compósito Tetric N-Ceram, mas a partir do segundo ciclo, 

com diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre o primeiro e o quinto ciclos de 

escovação (Figura 49). Os níveis de alteração de cor após EAA e subsequente escovação se 

mantiveram, para a cerâmica, nos mesmos níveis que o EAA isoladamente, sem diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) entre os ciclos (Figuras 48 e 49). 
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Figura 48 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos à escovação com 
dentifrício RDA* 68 após EAA. A linha horizontal sobre as colunas indica que não há diferença significante 
entre as amostras. As médias de ∆E das amostras submetidas à EAA, apresentadas nesse gráfico, são meramente 
referenciais. 

 

 

 
Figura 49 - Comparação das médias de alteração de cor (∆E) dos materiais submetidos à escovação com 
dentifrício RDA* 180 após EAA. A linha horizontal sobre as colunas indica que não há diferença significante 
entre as amostras. As médias de ∆E das amostras submetidas à EAA, apresentadas nesse gráfico, são meramente 
referenciais. 
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4.4. ALTERAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO 

APÓS EAA 

 

Os valores das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) e seus respectivos 

desvios-padrão para amostras submetidas à escovação após EAA podem ser vistos na Tabela 

9. 

 

Tabela 9 - Médias (desvio-padrão) de alteração de rugosidade 
(∆Ra) das amostras submetidas à escovação após EAA (2-way 
ANOVA medidas repetidas, Bonferroni, p<0,05). 

Material Ciclos EAA + RDA* 68 EAA + RDA* 180     

Z 350 

1 0,384(0,03)aA 0,292(0,09)aA 

2 0,382(0,05)aA 0,293(0,12)aA 

3 0,431(0,05)aA 0,325(0,09)aA 

4 0,439(0,06)aA 0,407(0,14)aA 

5 0,475(0,05)aA 0,383(0,11)aA 

Tetric 

1 0,139(0,06)aA 0,076(0,06)aB 

2 0,107(0,08)aA 0,113(0,12)aAB 

3 0,155(0,10)aA 0,334(0,24)aA 

4 0,132(0,08)aA 0,316(0,26)aA 

5 0,163(0,11)aA 0,363(0,26)aA 

Cerâmica 

1 -0,063(0,03)bA 0,090(0,11)aA 

2 -0,021(0,10)bA 0,149(0,03)aA 

3 -0,034(0,09)bA 0,122(0,15)aA 

4 -0,036(0,08)bA 0,137(0,14)aA 

5 -0,023(0,02)bA 0,144(0,12)aA 
Letras diferentes, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, indicam 
diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

 

Inicialmente, a análise estatística das médias (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) foi realizada considerando-se o material isoladamente, ou seja, houve a 

comparação dos tratamentos e do tempo a que os tratamentos foram aplicados para cada 

material isoladamente. 

Para o compósito Z350, não houve diferença estatisticamente significante 

(p>0,05) na alteração de rugosidade (∆Ra) entre os ciclos e dentifrícios utilizados para 

escovação, quando analisados os tratamentos a que foi submetido (Tabela 9 e Figura 50). 
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Figura 50 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) do compósito Z350 submetido à 
escovação após EAA, mostrando que não houve diferença significante entre as amostras. 

 

Quando comparados os ciclos de escovação isoladamente, foi observado que as 

amostras não apresentaram valores de ∆Ra com diferença estatística (p>0,05), permitindo 

avaliar que não houve aumento de ∆Ra com o aumento do número de ciclos, para ambos 

dentifrícios utilizados (Tabela 9). 

Para o compósito Tetric N-Ceram não houve diferença estatisticamente 

significante (p>0,05) na alteração de rugosidade (∆Ra) entre os dentifrícios utilizados para 

escovação, quando analisados os tratamentos a que foi submetido (Tabela 9 e Figura 51). 
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Figura 51 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) do compósito Tetric N-Ceram submetido 
à escovação após EAA, mostrando que não houve diferença significante entre as amostras. 

 

Para o compósito Tetric N-Ceram, quando analisados os tratamentos a que foi 

submetido, verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) na 

alteração de rugosidade entre as amostras escovadas com dentifrício RDA* 68. Quanto à 

escovação com dentifrício RDA* 180, foi observado que há uma tendência de aumento no 

∆Ra com o aumento do número de ciclos de escovação a que as amostras foram submetidas. 

Após o quinto ciclo de escovação, houve a maior alteração de rugosidade (∆Ra), resultado 

estatisticamente significante (p<0,05) em relação ao primeiro ciclo, não apresentando 

diferença com os demais (p>0,05) (Tabela 9). 

Para a cerâmica IPS e.max Ceram, verificou-se que houve diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) na alteração de rugosidade (∆Ra) quando comparados 

os dentifrícios utilizados (Tabela 9 e Figura 52). 
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Figura 52 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) da cerâmica IPS e.max Ceram submetido 
à escovação após EAA. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as amostras em todos os 
tempos. 

 

Quando comparados os ciclos de escovação para cada dentifrício isoladamente, 

foi observado que as amostras não apresentaram valores de ∆Ra com diferença estatística 

(p>0,05), permitindo avaliar que não houve aumento de ∆Ra com o aumento do número de 

ciclos, para ambos dentifrícios utilizados (Tabela 9). 

As médias de ∆Ra foram comparadas (2-way ANOVA medidas repetidas, 

Bonferroni, p<0,05) também quanto à ação de cada tratamento isoladamente, ou seja, 

comparando o desempenho dos materiais quanto às escovações (RDA* 68 e RDA* 180) após 

EAA em função do número de ciclos a que foram submetidos. 

Os valores das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) e seus respectivos 

desvios-padrão para amostras submetidas aos tratamentos podem ser vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Médias (desvios-padrão) de alteração de rugosidade (∆Ra) dos 
materiais submetidos à escovação após EAA (2-way ANOVA, medidas 
repetidas, Bonferroni – p< 0,05). 
Tratamento Ciclos Z350 Tetric Cerâmica 

EAA + RDA* 
68 

1 0,384(0,03)a 0,139(0,06)b -0,063(0,03)c 

2 0,382(0,05)a 0,107(0,08)b -0,021(0,10)c 

3 0,431(0,05)a 0,155(0,10)b -0,034(0,09)c 

4 0,439(0,06)a 0,132(0,08)b -0,036(0,08)c 

5 0,475(0,05)a 0,163(0,11)b  -0,023(0,02)c 

EAA + RDA* 
180 

1 0,292(0,09)a 0,076(0,06)b 0,090(0,11)ab 
2 0,293(0,12)a 0,113(0,12)a 0,149(0,03)a 
3 0,325(0,09)ab 0,334(0,24)a 0,122(0,15)b 
4 0,407(0,14)a 0,316(0,26)ab 0,137(0,14)b 
5 0,383(0,11)a 0,363(0,26)a 0,144(0,12)b 

Letras minúsculas diferentes nas linhas, indicam diferença estatisticamente 
significante (p<0,05). 

 

Quando analisado o tratamento de escovação após EAA, verificou-se que houve 

maior alteração de rugosidade (∆Ra) para Z350, diferente estatisticamente (p<0,05) dos outros 

materiais quando escovados com dentifrício RDA* 68, também diferentes estatisticamente 

entre si (p<0,05). Quando escovados com dentifrício RDA* 180 após escovação, o compósito 

Z350 também apresentou os maiores níveis de rugosidade, diferente estatisticamente (p<0,05) 

do compósito Tetric N-Ceram para o primeiro ciclo e da cerâmica para o quarto e quinto 

ciclos. Houve diferença estatisticamente significane (p<0,05) entre Tetric N-Ceram e 

cerâmica após terceiro e quinto ciclos de escovação (Tabela 10). 

Quando comparados os ciclos de escovação após EAA, para o compósito Z350 

houve aumento na alteração de rugosidade (∆Ra) em relação ao tratamento com EAA 

isoladamente e não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os ciclos de 

escovação para ambos os dentifrícios (Figuras 53 e 54). Com o compósito Tetric N-Ceram, 

ocorreu um aumento na alteração de rugosidade (∆Ra) após EAA seguido de escovação com 

dentifrício RDA* 68, mas não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os 

ciclos de escovação (Figura 53). A escovação com dentifrício RDA* 180 ocasionou também 

um aumento na alteração de rugosidade do compósito Tetric N-Ceram, sendo que houve 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as amostras submetidas a primeiro e 
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segundo ciclos de escovação em relação àquelas submetidas a terceiro, quarto e quinto ciclos, 

sem diferença estatisticamente significante entre eles (p>0,05) (Figura 54). Com a cerâmica 

ocorreu uma diminuição na alteração de rugosidade após EAA seguido de escovação com 

dentifrício RDA* 68, mas não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os 

ciclos de escovação (Figura 53). A escovação com dentifrício RDA* 180 após EAA 

ocasionou aumento dos níveis de alteração de rugosidade da cerâmica, mas também sem 

diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os ciclos (Figura 54). 

 

 
Figura 53 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais submetidos à escovação 
com dentifrício RDA* 68 após EAA. A linha horizontal sobre as colunas indica que não há diferença 
significante entre as amostras. As médias de ∆Ra das amostras submetidas à EAA, apresentadas nesse gráfico, 
são meramente referenciais. 
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Figura 54 - Comparação das médias de alteração de rugosidade (∆Ra) dos materiais submetidos à escovação 
com dentifrício RDA* 180 após EAA. As letras diferentes sobre as colunas indicam que há diferença 
significante entre as amostras. As médias de ∆Ra das amostras submetidas à EAA, apresentadas nesse gráfico, 
são meramente referenciais. 
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55..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

Neste trabalho foi avaliado o efeito da escovação mecânica e do envelhecimento 

artificial acelerado (EAA) sobre a estabilidade de cor e rugosidade de superfície de dois tipos 

de compósitos, nanoparticulado (Z350) e nanohíbrido (Tetric N-Ceram) e de uma cerâmica, 

que foi considerada controle. Após a submissão aos testes iniciais (480h de EAA e até 73.000 

ciclos de escovação com dentifrícios de abrasividades RDA* 68 e 180), as amostras 

submetidas inicialmente a EAA passaram por novos ciclos de escovação mecânica, para 

simular uma restauração presente na cavidade bucal que, com o passar dos anos, sofre 

processo de escovação e envelhecimento. Partiu-se da hipótese que quanto maior a 

abrasividade do dentifrício e o tempo de escovação, maior seria a alteração de cor (∆E) e de 

rugosidade de superfície (∆Ra) dos compósitos. Além disso, esperava-se que as alterações por 

EAA fossem maiores do que as causadas por escovação mecânica. 

O Sistema de EAA tem sido adotado para testar a estabilidade de cor do 

compósito dental desde 1978 (Powers et al, 1978; Ferracane et al, 1985; Hekimoglu et al, 

2000) e reproduz os efeitos atmosféricos que ocorrem quando os materiais são expostos à luz 

solar e umidade. Esse método tem sido utilizado para prever as mudanças físicas de vários 

tipos de materiais dentários em condições orais; assim o EAA simula parâmetros clínicos, 

tanto quanto possível. (Pires-de-Souza et al, 2009).  

O método da escovação simulada também é adequado para simular os 

procedimentos de higiene oral normal (Heath e Wilson, 1974; Goldstein e Lerner, 1991; 

Yankell et al, 1998; Tanoue et al, 2000), pois é possível padronizar a força de aplicação, a 

distância e a frequência da escova sobre as amostras (Wang et al, 2004). Segundo Mondelli et 

al (2005), a escovação por abrasão proporciona o contato entre cerdas e dentifrícios, impondo 

ao material um processo de desgaste, apesar dessa abrasão não ser a única a que os materiais 

restauradores estão sujeitos na cavidade oral (Nagem, 1999). A escovação pode causar uma 

ação de polimento no compósito, dependendo da interação entre a superfície das amostras e as 
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partículas abrasivas do dentifrício (Wang et al, 2004). No presente estudo, foi utilizada escova 

de cerdas macias, uma por amostra, por ser a mais recomendada pelos dentistas (da Costa et 

al, 2010). 

A escovação foi simulada por até 5 anos, com avaliações de cor e de rugosidade a 

cada período simulado de 1 ano. Considerando-se que em condições clínicas normais são 

aplicados 40 ciclos de escovação por dia (Wiegand et al, 2009), em um ano o número de 

ciclos corresponde a 14.600. Segundo alguns autores (Turssi et al, 2003; Wang et al, 2004; 

Suzuki et al, 2009), 10.000 ciclos seriam suficientes para simular um ano de escovação. Além 

disso, vários estudos (Johannsen et al, 1989; Cho et al, 2002; Turker e Biskin, 2003; Amaral 

et al, 2006), comprovam que este é um método adequado que permite avaliar a eficiência de 

diferentes dentifrícios e a rugosidade média de materiais restauradores.  

Para o estudo, foram selecionados dois tipos de dentifrícios, variando sua 

abrasividade (média e alta) conforme classificação da American Dental Association 

(Consumer Reports reviewed toothpastes, 1998). O nível de abrasividade de um dentifrício é 

geralmente expresso como RDA, que está relacionado, dentre outros fatores, ao tipo e ao 

tamanho da partícula do abrasivo utilizado (Paraskevas et al, 2006).  

O EAA foi realizado por 480 horas, o que corresponde a 1 ano de uso clínico 

(ASTM, 2006). Ruyter et al (1987) avaliaram a estabilidade de cor de resinas indiretas por até 

1440 horas e verificaram que as alterações de cor mais significativas ocorriam dentro das 

primeiras 300 horas de envelhecimento. Além disso, Ferracane et al (1998) avaliaram a ação 

do envelhecimento em água sobre as propriedades dos compósitos e concluíram que a 

degradação desses materiais em meio aquoso é limitada, ou seja, uma vez que a rede 

polimérica está saturada pelo meio, a estrutura do compósito estabiliza e não há mais redução 

de propriedades com o aumento do tempo de envelhecimento. Dessa forma, o período de 

envelhecimento testado no presente estudo é suficiente para produzir qualquer alteração de 

cor e rugosidade em compósitos (Heydecke et al, 2001).  
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A determinação da alteração de cor foi realizada de forma instrumental, ou seja, 

utilizando um espectrofotômetro. A utilização desse aparato pode eliminar avaliações 

subjetivas e erros de interpretação na avaliação de cor. Os instrumentos são mais exatos que 

os olhos na verificação de pequenas alterações de cor (Bagheri et al, 2005; Ertan e Sahim, 

2005), devido a inerente percepção de cor inconsistente dos observadores (Nasim et al, 2010), 

possuindo assim maior relevância clínica (Ertan e Sahim, 2005), sendo precisos e confiáveis 

para análise de cor em estudos de materiais dentários (Johnston e Kao, 1989; Liberman et al, 

1995; Zimmerli et al, 2011).  

O critério de comparação dos parâmetros estudados (alteração de cor e rugosidade 

de superfície) apresentam níveis críticos de aceitação para validação clínica dos achados. 

Neste estudo foram considerados os seguintes padrões para estabilidade de cor (Um e Ruyter, 

1991; Inokoshi et al, 1996; Schulze et al, 2003; Vicchi et al, 2004): 

• ∆E<1 - Alteração de cor não detectada pelo olho humano; 

• ∆E≤3,3 - Alteração de cor detectada pelo olho humano, mas considerada 

aceitável; 

• ∆E>3,3 - Alteração de cor detectada pelo olho humano e considerada 

clinicamente inaceitável, sendo indicada a substituição do material 

restaurador por motivos estéticos. 

Para a rugosidade de superfície, foram considerados os seguintes valores (Bollen 

et al, 1997; Jones et al, 2004): 

• ∆Ra≥0,2µm - promove maior retenção de biofilme podendo aumentar o 

risco de cáries; 

• ∆Ra>0,3µm - gera desconforto, podendo ser detectado pelos lábios e 

língua do paciente. 
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5.1. ALTERAÇÃO DE COR E DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS 

SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO E AO EAA 

 
Após EAA, as amostras apresentaram maior alteração de cor (∆E) do que as 

escovações. Para os compósitos, isso ocorreu porque quando submetidos à EAA, as alterações 

são produzidas em nível superficial ou subsuperficial da matriz polimérica, pela ação da luz 

UV e da umidade sobre ela (Choi et al, 2005; Nasim et al, 2010). Quando submetidas à ação 

da escovação, o que ocorre é a alteração por desgaste da matriz, com a evidenciação ou 

remoção superficial das partículas de carga (Harrington et al, 1982; Tanoue et al, 2000; Hu et 

al, 2002; Mondelli et al, 2005; Moraes et al, 2008), mais por uma ação física do que química. 

Segundo Hu et al (2003), quando submetidos à escovação, os compósitos ficam sujeitos à 

forças de cisalhamento de atrito que agem sobre a superfície de desgaste. Devido ao maior 

módulo de elasticidade das partículas em relação à matriz da resina elas podem suportar mais 

as cargas. Entretanto, a ligação destas à matriz é inferior à tensão gerada pela rigidez da 

partícula de carga, o que pode levar à fragmentação ou deslocamento desta partícula da 

matriz, causando perda de material. Sendo assim, o comportamento dos compósitos foi 

diferente frente aos ensaios simulados. 

Quanto aos compósitos, Z350 apresentou maior ∆E após EAA, seguido de Tetric 

N-Ceram e da cerâmica, com diferença estatística entre todos os materiais, sendo que os 

compósitos apresentaram ∆E > 3,3.  

Diferenças na estrutura química de compósitos, como o tipo de oligômeros ou 

monômeros usados, concentração e tipo de ativadores, iniciadores, inibidores na composição, 

o número de ligações duplas de carbono, tamanho e sistema de união entre adesivo e 

compósito podem interferir em sua estabilidade de cor (Ikeda et al, 2003; Schulze et al, 2003; 

Nasim et al, 2010). Quanto à composição da matriz resinosa, alguns estudos mostram que o 

tipo de monômero apresentado interfere no nível de sorção de água do compósito (Dietschi et 

al, 1994, Drummond et al, 1998; Nakamura et al, 2002; Janda et al, 2004) e isso pode levar à 
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alteração de cor (Choi et al, 2005). O monômero TEGDMA tem maior predisposição a sorção 

de água, aumentando a solubilidade do polímero formado (Kawaguchi et al, 1994; Vicchi et 

al, 2004; Bagheri et al, 2005). Quanto maior a solubilidade em água de um compósito, menor 

a estabilidade de cor, devido ao aumento no volume livre do polímero formado e 

consequentemente um espaço maior para as moléculas de água se difundir na estrutura 

polimérica (Turssi et al, 2003; Mundim et al 2010). Esse fenômeno chamado de 

“plasticização” do compósito, descrito por Ferracane et al, (1998), que causa amolecimento 

da matriz polimérica (Catelan et al, 2010), pode justificar a maior alteração de cor do 

compósito Z350 no presente estudo, devido à presença, em sua composição, do monômero 

TEGDMA. Devido aos seus baixos níveis de conversão, o solvente penetra entre as ligações 

da matriz polimérica, causando deterioração dessa estrutura e da interface matriz/partículas de 

carga, resultando em maior alteração de cor (Nasim et al, 2010). 

Quanto às partículas de carga, compósitos com partículas maiores são mais 

suscetíveis à absorção de água e alteração de cor (Kawaguchi et al, 1994), fenômeno 

explicado pela pela fraca ligação da interface matriz/carga que, com a absoção de água, é 

quebrada modificando a maneira que a luz é dispersa pelas partículas (Vicchi et al, 2004). 

Além disso, compósitos com baixa concentração de partículas de carga apresentam valores 

mais elevados de ∆E (Schulze et al, 2003; Lee e Powers 2007).  

No presente estudo, o compósito Z350, que apresenta partículas aglomeradas de 

0,6 a 1,4 µm (59,5% em volume), apresentou os maiores níveis de ∆E quando submetidos a 

EAA e à escovação com dentifrício RDA* 68 que Tetric N-Ceram, que apresenta partículas 

com tamanhos variando entre 0,04 a 3,0 µm (55 a 57% em volume). Sendo assim, os 

resultados encontrados no presente estudo não concordam com os autores anteriormente 

citados; segundo Dietschi et al (1994) e Vicchi et al (2004), a porcentagem de carga em 

volume, isoladamente, não pode explicar variações na absorção de água e descoloração de um 

compósito.  
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O compósito Z350 possui partículas de carga agregadas e cargas de vidro que são 

suscetíveis a porosidades com a absorção de água, acarretando em manchamento e alteração 

de cor (Choi et al, 2005; Nasim et al 2010). Portanto, considerando-se que o compósito Z350 

apresenta TEGDMA e isso leva a maior degradação da união matriz/partícula de carga, a ação 

da escovação sobre esse compósito pode ter causado uma maior remoção dessas partículas da 

superfície (Hu et al, 2003), diminuindo sua estabilidade de cor.  

Quanto maior o tamanho da partícula abrasiva, maior a abrasividade do dentifrício 

(Camargo et al, 2001) e, segundo Koertge et al (1998), quanto maior a abrasividade do 

dentifrício, mais efetiva a remoção do manchamento das estruturas pigmentadas. Os 

tratamentos de escovação, RDA* 68 e RDA* 180, apresentaram ∆E estatisticamente 

semelhantes quando analisados para um mesmo material. Segundo Claydon et al (2004) e 

Amaral et al (2006), os dentifrícios clareadores, como o utilizado no presente estudo (RDA* 

180) contém em sua formulação componentes químicos específicos que reduzem o 

manchamento, independente de ter algum efeito físico sobre o material, ou seja, sobre a sua 

rugosidade de superfície. Segundo Joiner (2010), os dentifrícios clareadores foram projetados 

para maximizar a limpeza, minimizando o desgaste. 

Quanto à influência do número de ciclos de escovação na alteração de cor dos 

compósitos, verificou-se que houve manutenção do ∆E com o aumento dos ciclos de 

escovação, com exceção do compósito Z350, que para ambos os dentifrícios apresentou 

aumento de ∆E com o aumento do tempo de escovação até o terceiro ciclo. É sabido que a 

superfície de um compósito polimerizado sob certa pressão contra uma superfície lisa, como 

no caso da colocação de lâmina de vidro utilizada no presente estudo, apresenta um conteúdo 

de resina aumentado (Von Fraunhofer, 1971; Hachiya et al., 1984; Okazaki e Douglas, 1984; 

Stanford et al., 1985). Com o aumento do número de ciclos de escovação, acredita-se que 

houve uma remoção gradual dessa camada rica em matriz (Amaral et al, 2006), o que pode ter 
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colaborado para a alteração de cor do compósito Z350 após terceiro ciclo. Com o desgaste, 

houve remoção do manchamento ocorrido superficialmente (Dietschi et al, 1994). A partir da 

exposição de partículas de carga da porção mais profunda (Harrington et al, 1982; Hu et al, 

2002), pôde haver aumento da resistência ao desgaste.  

Segundo Teixeira et al (2005), a quantidade de desgaste aumenta com o aumento 

do número de ciclos de escovação. Entretanto, o compósito nanoparticulado demonstra maior 

resistência ao desgaste em longo prazo após escovação. Sendo assim, a cor do compósito se 

mantém nesse período.  

Quando os compósitos foram escovados com dentifrícios RDA* 180, todos os 

materiais apresentaram ∆E estatisticamente semelhantes (p>0,05) com o aumento do tempo 

de escovação. Apesar de apresentar maior abrasividade, esse dentifrício apresenta sílica na 

composição como agente abrasivo (Tabela 2), que é menos abrasivo que o carbonato de cálcio 

(Camargo et al, 2001). 

O objetivo da escovação com dentifrícios é realizar o polimento superficial de 

dentes e restaurações (Wang et al, 2004; Kantorski et al, 2009), de forma a permitir 

superfícies mais lisas e menos sujeitas a manchamento (Meyers et al, 2000). Esses 

procedimentos, obviamente, influenciam diretamente a estética e a longevidade do material, 

pois não é possível realizar restaurações totalmente lisas após sua confecção (Choi et al, 

2005). Sendo assim, este estudo partiu da hipótese de que compósitos submetidos à escovação 

simulada apresentariam alteração de rugosidade de superfície de forma que, quanto maior a 

abrasividade e o tempo de utilização do dentifrício, maior seria essa alteração.  

A análise dos resultados não permite aceitar tal hipótese testada, pois o que se 

observou foi que não houve alteração significativa da rugosidade de superfície entre as 

amostras de compósitos quando submetidas à escovação com dentifrício de maior 

abrasividade (RDA* 180), a não ser para o compósito Tetric N-Ceram após simulação de 3 e 
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4 anos, em que houve maior rugosidade após escovação com dentifrício RDA* 180 (p<0,05). 

Entretanto, a alteração foi maior após simulação de 3 anos (0,333) do que 4 anos (0,248). 

Dessa forma, também não pode ser aceita a hipótese de que quanto maior o tempo de 

utilização do dentifrício, maior a alteração da rugosidade de superfície. 

Para as amostras de Tetric N-Ceram, todos os ciclos escovados com RDA* 180, 

exceto o primeiro, apresentaram ∆Ra > 0,2 µm, valor crítico acima do qual há retenção de 

biofilme dental sobre o material, com possibilidades de reincidência de cáries (Bollen et al, 

1997; Oliveira et al, 2006), o que está de acordo com estudos de Kanter et al (1982); Turssi et 

al (2000) e Ryba et al (2002), cujos resultados demonstraram que o polimento do compósito 

varia de acordo com o tamanho de sua partícula. Sendo Tetric N-Ceram um compósito com 

maiores partículas, apresentaria maior rugosidade de superfície após escovação mecânica (da 

Costa et al, 2010). Outros autores (Heintze e Forjanic, 2005; Suzuki et al, 2009; Zimmerli et 

al, 2011) não encontraram correlação entre tamanho de partícula do compósito e rugosidade 

de superfície após escovação, como relatado no presente estudo. Esses resultados podem ser 

explicados devido ao tamanho e distribuição das partículas do compósito nanohíbrido permitir 

um polimento mais consistente do compósito (da Costa et al, 2010) pois cargas menores e 

mais homogêneas estarão mais perto uma das outras, reduzindo a quantidade de matriz 

orgânica que pode ser exposta, diminuindo o desgaste após escovação (Garcia et al, 2004). 

Além disso, embora ocorra exposição das cargas durante o procedimento de polimento pela 

escovação, as cargas, mesmo maiores no compósito Tetric N-Ceram podem ter sido 

desgastadas junto com a matriz polimérica no momento da escovação, e não removidas 

(Heintze et al, 2010).  

Segundo Condon e Ferracane (1997), a abrasão remove gradualmente a matriz 

resinosa entre as partículas de carga dos compósitos, que ficam sem suporte e são facilmente 

eliminadas, deixando uma camada de resina sem partículas que é rapidamente abrasionada e o 
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processo é contínuo. Entretanto, os autores chamam a atenção para a influência do grau de 

conversão do polímero e a relação do volume de cargas presentes na matriz sobre a resistência 

à abrasão dos compósitos. Segundo Suzuki et al (2009), as partículas aglomeradas de 

nanopartículas apresentam tamanho menores que 2µm e o processo de abrasão é 

comparativamente mais lento que para compósitos híbridos. 

O EAA não foi capaz de alterar a rugosidade de superfície de amostras de 

cerâmica. Entre os compósitos, não houve diferença estatisticamente significante entre eles 

(p>0,05); entretanto Tetric N-Ceram apresentou alteração de rugosidade nos mesmos níveis 

que a cerâmica enquanto que Z350 apresentou alteração de rugosidade significativa (p<0,05) 

em relação à cerâmica. Esses resultados concordam com estudos de Castelan et al (2010), 

segundo os quais o EAA não interfere na alteração de rugosidade de superfície dos materiais e 

contradizem outros estudos (Powers et al, 1980; Mathis e Ferracane, 1989; Davis et al, 1995; 

Gladys et al, 1997), que atribuem o aumento da rugosidade de superfície após EAA ao 

desgaste da resina ou à exposição de porosidade interior. 

Quando submetido à escovação, os compósitos não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) em relação ao tipo de dentifrício utilizado (Tabela 6), à semelhança do 

que ocorreu quando analisada a alteração de cor. Esses resultados concordam com estudos de 

Menezes et al (2004), segundo os quais a abrasão não está diretamente relacionado ao agente 

clareador e depende do conjunto de componentes em sua formulação. Entretanto, Mitra et al 

(2003) atribuem ao tamanho das partículas dos compósitos à sua alteração de superfície 

quando escovados. Segundo os autores, o procedimento de escovação pode permitir o 

arrancamento das partículas superficiais dos compósitos. Quando o compósito é microhíbrido, 

esse arrancamento deixaria poros na superfície do material, tão grandes quanto o tamanho de 

suas partículas. Como o compósito nanoparticulado apresenta partículas menores, o 

arrancamento deixaria poros menores. Entretanto, há que se considerar que o compósito 
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Tetric N-Ceram apresenta tamanho de partículas que variam de 40 a 3000 nm, enquanto que o 

compósito Z350 apresenta partículas com 5 e 20 nm, mas essas são aglomeradas em partículas 

que chegam a 600 e 1400 nm, que supera os valores das partículas menores presentes em 

Tetric N-Ceram.  

As amotras de cerâmica demonstraram diminuição de rugosidade após escovação 

(Figura 41), sem diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os tratamentos 

realizados. Esse comportamento é indicativo que houve um polimento das amostras com a 

escovação (Heintze et al, 2010). 

Diferenças muito pequenas na rugosidade de superfície de materiais devem ser 

cuidadosamente interpretadas. A ponta ativa do rugosímetro apresenta raio de 

aproximadamente 5µm e muitas vezes não consegue penetrar em rugosidades menores 

causadas pela eliminação de partículas muito pequenas (Suzuki et al, 2009).  

 
5.2. ALTERAÇÃO DE COR E DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE DAS AMOSTRAS 

SUBMETIDAS À ESCOVAÇÃO APÓS EAA 

 
Uma das hipóteses do presente estudo era que haveria diminuição da alteração de 

cor e aumento de rugosidade de superfície após escovação de amostras envelhecidas. Os 

resultados encontrados não permitem aceitar tal hipótese, pois observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante na alteração de cor e de rugosidade de superfície dos 

materiais envelhecidos quando submetidos à escovação, independente do tipo de dentifrício 

utilizado. Entretanto, verificou-se que houve aumento do ∆E do compósito Tetric N-Ceram e 

diminuição do ∆E do compósito Z350 em relação ao ∆E encontrado após EAA, resultados 

que corroboram achados de Prasad et al, 2011).  

Verificou-se, então, que o comportamento óptico dos compósitos é diferente 

quando submetido somente a EAA e escovação simulada. O EAA produz alteração na matriz 

superficial ou subsuperficial do material. Quando essa superfície, após manchamento, é 
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escovada, ocorre o desgaste superficial e alteração da textura superficial dos materiais, ou 

seja, haverá percepção de cor diferente nas duas situações. Isso ocorre devido ao grau de 

espalhamento ou reflexão da luz através do material (Choi et al, 2005). Além disso, há que se 

considerar que o manchamento externo pode ser removido, mas o intrínseco pode permanecer 

(Janda et al, 2004). Segundo Dietschi et al (2004), manchamentos de até 40 µm poderiam ser 

removidos por polimento adequado. Sendo assim, o repolimento da superfície de compósitos 

pode melhorar a aparência estética da restauração (Heintze et al, 2010; Joiner et al, 2010). 

Considerando-se que dentifrícios com RDA* 68 são menos abrasivos que RDA* 

180 (Wiegand et al, 2009), é esperado que a remoção de manchamento realizado pelo último 

seja mais eficiente, o que pode representar maior alteração de rugosidade de superfície. No 

presente estudo, porém, não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) nas 

propriedades estudadas em função do tipo de dentifrício utilizado. Essas alterações (cor e 

rugosidade de superfície) foram calculadas sempre em relação às leituras iniciais das 

amostras, logo após sua obtenção. Sendo assim, os resultados demonstram que ambos 

dentifrícios são eficientes na remoção do manchamento superficial das amostras sem causar 

aumento de rugosidade, pois segundo Wiegand et al (2009), essa propriedade está mais 

relacionada ao tipo de abrasivo usado do que ao valor de seu RDA. Segundo Prasad et al 

(2011), as sílicas presentes nos dentifrícios clareadores são mais eficientes na remoção do 

manchamento diário a que os dentes e materiais restauradores estão sujeitos.  

Quando comparadas as alterações de cor entre os materiais estudados, verificou-se 

que houve maior alteração de cor para Tetric N-Ceram que Z350, com diferenças 

estatisticamente significantes (p<0,05) após o quarto ciclo quando escovados com dentifrício 

RDA* 68 e após o segundo ciclo quando escovados com dentifrícios RDA* 180. Além disso, 

em relação às amostras submetidas à EAA somente, após a escovação houve diminuição do 

∆E das amostras de Z350 com ambos dentifrícios e aumento para Tetric N-Ceram. Uma das 
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razões para isso seria a presença do trifluoreto de itérbio na composição do Tetric N-Ceram, 

partícula que contribui para a liberação de flúor pelo compósito (Buchalla et al, 2002; Nasim 

et al, 2010). Essa partícula é solúvel em água e interfere na estabilidade de cor do compósito 

(Iazetti et al, 2000; Buchalla et al, 2002). 

Verificou-se que em relação às amostras somente envelhecidas, houve um 

aumento da rugosidade de superfície dos compósitos estudados, enquanto que para a cerâmica 

houve uma diminuição desta característica superficial. Isso se deve à abrasão da cerâmica 

causar uma diminuição de sua rugosidade superficial devido ao polimento realizado pelo 

dentifrício. Quando escovadas com dentifrício RDA* 68, Z350 apresentou maior alteração de 

rugosidade que os demais materiais (p<0,05). Esses resultados podem ser explicados pela 

menor resistência à abrasão da matriz envelhecida deste compósito (Zimmerli et al, 2011), em 

relação ao Tetric N-Ceram. E aqui parece haver alguma relação entre a alteração de cor e a 

resistência à abrasão dos compósitos envelhecidos. Com maior abrasão quando escovados 

com dentifrícios RDA* 68, o manchamento do compósito Z350 pode ter sido removido com 

mais eficiência que do compósito Tetric N-Ceram, o que pode ser traduzido em maior 

alteração de cor para o segundo que para o primeiro (Tabelas 4 e 8). Como visto 

anteriormente, não há relação entre abrasividade de dentifrício e aumento de rugosidade de 

superfície de compósitos. Por isso, não houve a mesma relação quanto aos dentifrícios RDA* 

180. 

Há que se considerar que esta é uma pesquisa in vitro e que os métodos utilizados 

são muito mais agressivos aos materiais que os fenômenos que ocorrem clinicamente, como à 

escovação manual. Estudos laboratoriais demandam menos tempo e custo para serem 

conduzidos do que estudos clínicos (Wang et al, 2004). Entretanto, tais métodos permitem a 

verificação da longevidade dos materiais, mais do que seu comportamento clínico. Entretanto, 

estudos clínicos são necessários para confirmar esses resultados. Outra limitação do estudo é 



D i s c u s s ã oD i s c u s s ã oD i s c u s s ã oD i s c u s s ã o  | 103103103103 

que tanto o EAA quanto a escovação foram realizados com água destilada, ou seja, o 

equipamento de EAA utiliza a água destilada para a condensação de vapor e o dentifrício foi 

diluído em água destilada para a escovação das amostras. Entende-se que, clinicamente, o 

dentifrício é diluído em saliva e as propriedades especiais que ela apresenta, como a presença 

de enzimas, proteínas específicas e íons, podem diminuir o efeito da rugosidade da escova 

sobre as amostras, entretanto, esse experimento não pode ser realizado in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           CCCCCCCCoonncclluussããoo  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C o n c l u s ã oC o n c l u s ã oC o n c l u s ã oC o n c l u s ã o  | 107107107107 

66..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

• O EAA teve maior influência sobre a estabilidade de cor dos materiais que a 

escovação mecânica simulada; 

• A escovação com dentifrícios de abrasividade diferentes não interferiram na 

estabilidade de cor dos materiais estudados; 

• A abrasividade do dentifrício interferiu na alteração de rugosidade de superfície, sendo 

maior quando os materiais foram escovados com dentifrício de maior abrasividade, 

não ocorrendo diferença quando as amostras foram submetidas à EAA e escovação 

com dentifrício de menor abrasividade; 

• O tempo de escovação com os dentifrícios estudados não foram significativos para a 

alteração de cor e de rugosidade de superfície dos materiais; 

• A abrasividade e o tempo de utilização do dentifrício não interferem na capacidade de 

remoção do manchamento e na rugosidade de superfície de amostras envelhecidas, 

entretanto o manchamento é material dependente. 
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 Os valores das leituras iniciais antes de EAA e finais das coordenadas de cor e o cálculo da estabilidade 

de cor (∆E) das amostras podem ser vistas nos quadros I a VI: 

 

Quadro I - Leituras iniciais de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* 

CE01 68,64 4,96 20,81 

CE02 68,77 5,36 20,57 

CE03 68,74 4,32 20,28 

CE04 68,91 5,27 20,17 

CE05 68,62 3,81 21,31 

CE06 67,94 4,76 19,15 

CE07 68,55 4,6 21,18 

CE08 68,92 5,39 19,15 

Média 68,6363 4,809 20,3275 

CE = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro II - Leituras iniciais de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* 

ZE01 69,69 7,85 24,61 

ZE02 69,7 6,89 24,6 

ZE03 69,72 7,22 25,02 

ZE04 69,74 7,63 23,91 

ZE05 69,64 7,37 24,94 

ZE06 69,56 7,08 24,68 

ZE07 69,53 7,54 23,63 

ZE08 69,52 7,49 24,48 

Média 69,64 7,38 24,48 
ZE = Amostras de compósito Z350. 

 

Quadro III - Leituras iniciais de cor das amostras de Tetric 
N-Ceram 

Resina L* a* b* 

TE01 68,65 7,92 23,29 

TE02 69,08 7,99 22,68 

TE03 69,33 7,80 24,95 

TE04 69,11 7,78 24,13 

TE05 69,60 7,74 24,12 

TE06 68,55 8,21 24,02 

TE07 69,06 8,40 22,39 

TE08 68,45 8,01 22,94 

Média 68,98 7,98 23,57 

TE = Amostras de compósito Tetric N-Ceram. 
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Quadro IV - Leituras finais de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE01 67,44 4,84 20,86 -1,19 -0,11 0,04 1,19 

CE02 67,66 4,99 20,27 -1,11 -0,37 -0,29 1,20 

CE03 67,51 4,69 19,86 -1,22 0,36 -0,42 1,33 

CE04 67,72 4,61 20,39 -1,18 -0,66 0,22 1,36 

CE05 67,26 4,54 20,37 -1,35 0,73 -0,93 1,79 

CE06 66,74 4,52 19,83 -1,20 -0,24 0,68 1,39 

CE07 67,12 4,82 20,21 -1,42 0,22 -0,96 1,72 

CE08 67,82 4,54 20,18 -1,09 -0,84 1,03 1,71 

Média 67,41 4,69 20,25 -1,22 -0,11 -0,08 1,46 
CE = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro V - Leituras finais de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE01 71,40 7,21 21,19 1,70 -0,64 -3,42 3,87 

ZE02 71,62 7,00 20,70 1,92 0,11 -3,90 4,34 

ZE03 71,53 7,02 21,18 1,81 -0,19 -3,83 4,24 

ZE04 72,14 6,99 18,56 2,40 -0,63 -5,35 5,89 

ZE05 71,74 6,88 19,76 2,09 -0,49 -5,17 5,59 

ZE06 72,41 6,81 18,77 2,84 -0,27 -5,91 6,56 

ZE07 72,11 7,20 18,92 2,58 -0,34 -4,70 5,37 

ZE08 71,57 6,99 19,95 2,05 -0,50 -4,53 4,99 

Média 71,81 7,01 19,88 2,17 -0,37 -4,60 5,11 
ZE = Amostras de compósito Z350. 

 

Quadro VI - Leituras finais de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE01 70,22 7,71 18,66 1,57 -0,21 -4,63 4,89 

TE02 70,04 7,95 19,14 0,96 -0,04 -3,54 3,66 

TE03 70,25 8,30 20,78 0,91 0,49 -4,17 4,29 

TE04 70,18 7,95 20,15 1,07 0,16 -3,98 4,12 

TE05 69,56 7,81 22,77 -0,04 0,07 -1,34 1,34 

TE06 69,62 8,45 20,00 1,06 0,24 -4,01 4,15 

TE07 70,10 8,03 19,73 1,04 -0,36 -2,66 2,87 

TE08 69,25 8,01 20,24 0,80 0,00 -2,70 2,81 

Média 69,90 8,03 20,18 0,92 0,04 -3,38 3,52 
TE = Amostras de compósito Tetric N-Ceram. 
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Os valores das leituras iniciais antes de EAA e finais de rugosidade e o cálculo de rugosidade 

média de superfície (Ra) das amostras podem ser vistas nos quadros VII a XII: 

 
Quadro VII - Leituras iniciais de rugosidade das amostras 
de Cerâmica 

Cerâmica Ri1 Ri2 Ri3 Mri 

CE01 0,25 0,23 0,18 0,2200 

CE02 0,34 0,07 0,19 0,2000 

CE03 0,07 0,13 0,57 0,2567 

CE04 0,08 0,12 0,14 0,1133 

CE05 0,18 0,17 0,28 0,2100 

CE06 0,31 0,08 0,37 0,2533 

CE07 0,26 0,37 0,31 0,3133 

CE08 0,44 0,22 0,19 0,2833 

      Média 0,2313 
CE = Amostras de cerâmica, Ri = Leituras de rugosidade, 
Mri = Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro VIII - Leituras iniciais de rugosidade das amostras 
de Z350 

Resina Ri1 Ri2 Ri3 Mri 

 ZE01 0,07 0,07 0,08 0,0733 

 ZE02 0,10 0,08 0,09 0,0900 

 ZE03 0,11 0,10 0,09 0,1000 

 ZE04 0,08 0,11 0,08 0,0900 

 ZE05 0,09 0,10 0,10 0,0967 

 ZE06 0,08 0,08 0,09 0,0833 

 ZE07 0,08 0,08 0,11 0,0900 

 ZE08 0,08 0,07 0,09 0,0800 

      Média 0,0879 
ZE = Amostras de Z350, Ri = Leituras de rugosidade, Mri 
= Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro IX - Leituras iniciais de rugosidade das amostras 
de Tetric N-Ceram 

Resina Ri1 Ri2 Ri3 Mri 

TE01 0,19 0,18 0,17 0,1800 

TE02 0,17 0,20 0,19 0,1867 

TE03 0,20 0,19 0,21 0,2000 

TE04 0,13 0,13 0,15 0,1367 

TE05 0,15 0,14 0,16 0,1500 

TE06 0,17 0,17 0,18 0,1733 

TE07 0,26 0,21 0,17 0,2133 

TE08 0,15 0,19 0,14 0,1600 

      Média 0,1750 
ZE = Amostras de Tetric N-Ceram, Ri = Leituras de 
rugosidade, Mri = Média das rugosidades obtidas. 
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Quadro X - Leituras finais de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica Rf1 Rf2 Rf3 Mrf Ra 

CE01 0,11 0,3 0,3 0,2367 0,0167 

CE02 0,31 0,08 0,1 0,1633 -0,0367 

CE03 0,61 0,08 0,18 0,2900 0,0333 

CE04 0,09 0,16 0,09 0,1133 0,0000 

CE05 0,15 0,16 0,39 0,2333 0,0233 

CE06 0,25 0,34 0,14 0,2433 -0,0100 

CE07 0,17 0,13 0,49 0,2633 -0,0500 

CE08 0,23 0,24 0,45 0,3067 0,0233 

Média 0,2313 0,000 
CE = Amostras de cerâmica, Rf = Leituras de rugosidade, Mrf = Média 
das rugosidades obtidas. 

 

Quadro XI - Leituras finais de rugosidade das amostras de Z350 

Resina Rf1 Rf2 Rf3 Mrf Ra 

 ZE01 0,11 0,12 0,10 0,1100 0,0367 

 ZE02 0,11 0,1 0,12 0,1100 0,0200 

 ZE03 0,13 0,14 0,13 0,1333 0,0333 

 ZE04 0,11 0,13 0,10 0,1133 0,0233 

 ZE05 0,13 0,1 0,14 0,1233 0,0267 

 ZE06 0,11 0,2 0,12 0,1433 0,0600 

 ZE07 0,19 0,15 0,22 0,1867 0,0967 

 ZE08 0,15 0,1 0,12 0,1233 0,0433 

      Média 0,1304 0,043 
ZE = Amostras de Z350, Rf = Leituras de rugosidade, Mrf = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro XII - Leituras finais de rugosidade das amostras de Tetric N-
Ceram 

Resina Rf1 Rf2 Rf3 Mrf Ra 

 TE01 0,25 0,19 0,19 0,2100 0,0300 

TE02 0,19 0,19 0,22 0,2000 0,0133 

TE03 0,23 0,22 0,24 0,2300 0,0300 

TE04 0,17 0,19 0,16 0,1733 0,0367 

TE05 0,18 0,18 0,17 0,1767 0,0267 

TE06 0,18 0,2 0,18 0,1867 0,0133 

TE07 0,36 0,33 0,27 0,3200 0,1067 

TE08 0,19 0,2 0,18 0,1900 0,0300 

      Média 0,2108 0,036 
ZE = Amostras de Tetric N-Ceram, Rf = Leituras de rugosidade, Mrf = 
Média das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras iniciais das coordenadas de cor das amostras antes de escovação mecânica 

com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XIII a XV: 

 

Quadro XIII - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* 

CC01 68,19 4,58 21,34 

CC02 68,73 5,01 21,69 

CC03 69,42 4,91 18,89 

CC04 69,15 4,54 20,08 

CC05 68,17 4,73 21,8 

CC06 69,17 4,71 20,53 

CC07 68,95 4,5 21,03 

CC08 68,83 4,5 21,49 

Média 68,83 4,69 20,86 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XIV - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Z350 

Resina L* a* b* 

ZC01 69,04 6,70 23,58 

ZC02 69,00 7,08 23,79 

ZC03 69,00 7,68 23,91 

ZC04 68,95 7,35 23,83 

ZC05 69,04 7,27 23,88 

ZC06 69,20 7,30 24,27 

ZC07 68,57 7,62 23,04 

ZC08 69,35 7,64 23,86 

Média 69,02 7,33 23,77 
ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XV - Leituras iniciais de cor das amostras 
de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* 

TC01 67,84 7,93 22,13 

TC02 68,65 8,44 23,53 

TC03 68,48 8,69 23,46 

TC04 68,73 8,29 23,87 

TC05 68,52 8,25 23,18 

TC06 68,37 8,46 23,07 

TC07 68,63 8,80 23,54 

TC08 67,61 9,03 22,91 

Média 68,35 8,49 23,21 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 



126126126126 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras iniciais das coordenadas de cor das amostras antes de escovação mecânica 

com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XVI a XVIII: 

 

Quadro XVI - Leituras iniciais de cor das amostras 
de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* 

CW01 69,17 5,18 21,89 

CW02 69,28 4,4 19,67 

CW03 68,79 4,28 20,33 

CW04 68,72 4,8 19,38 

CW05 68,87 5,16 20,65 

CW06 69,39 4,38 18,99 

CW07 68,33 4,92 21,81 

CW08 68,01 4,11 20,73 

Média 68,82 4,65 20,43 
CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XVII - Leituras iniciais de cor das 
amostras de Z350 

Resina L* a* b* 

ZW01 68,50 7,83 22,72 

ZW02 69,05 7,81 23,36 

ZW03 68,42 7,29 23,47 

ZW04 68,84 7,25 23,59 

ZW05 69,06 7,71 23,83 

ZW06 69,33 7,71 24,19 

ZW07 69,29 7,63 23,10 

ZW08 69,33 7,86 22,09 

Média 68,98 7,64 23,29 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XVIII - Leituras iniciais de cor das 
amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* 

TW01 68,55 7,98 23,63 

TW02 68,15 7,98 23,40 

TW03 68,49 7,88 23,58 

TW04 68,61 8,76 23,18 

TW05 68,93 8,44 22,32 

TW06 68,23 8,38 23,47 

TW07 68,26 8,89 22,47 

TW08 68,77 8,33 24,03 

Média 68,50 8,33 23,26 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 127127127127 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 1º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XIX a XXI:  

 

Quadro XIX - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CC01 68,07 4,62 21,19 -0,11 0,03 -0,14 0,18 

CC02 69,05 4,34 21,52 0,32 -0,67 -0,17 0,76 

CC03 69,48 4,44 19,82 0,06 -0,46 -0,06 0,46 

CC04 69,53 4,58 19,91 0,38 0,03 -0,16 0,41 

CC05 67,94 4,71 21,57 -0,23 -0,01 -0,22 0,31 

CC06 69,04 4,59 20,44 -0,13 -0,12 -0,08 0,19 

CC07 68,88 4,74 20,91 -0,06 0,23 -0,12 0,26 

CC08 68,92 4,93 21,31 0,08 0,43 -0,18 0,47 

Média 68,86 4,62 20,83 0,039 -0,068 -0,141 0,38 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XX - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZC01 69,91 6,99 22,82 0,87 0,28 -0,75 1,18 

ZC02 70,06 6,97 22,93 1,05 -0,10 -0,85 1,35 

ZC03 69,90 7,21 23,27 0,89 -0,47 -0,64 1,19 

ZC04 69,59 7,27 23,29 0,64 -0,07 -0,53 0,83 

ZC05 70,28 6,95 22,93 1,23 -0,32 -0,94 1,58 

ZC06 70,15 7,13 23,23 0,94 -0,17 -1,03 1,40 

ZC07 69,50 6,95 22,73 0,93 -0,66 -0,31 1,18 

ZC08 70,12 7,32 23,19 0,76 -0,32 -0,66 1,05 

Média 69,94 7,10 23,05 0,91 -0,23 -0,71 1,22 
ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXI - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TC01 67,44 8,15 23,74 -0,40 0,21 1,61 1,67 

TC02 68,01 8,44 23,54 -0,64 0,00 0,00 0,63 

TC03 67,95 8,47 24,03 -0,52 -0,21 0,56 0,79 

TC04 68,45 8,35 24,13 -0,28 0,06 0,25 0,38 

TC05 68,65 8,19 23,26 0,12 -0,05 0,08 0,15 

TC06 68,21 7,89 23,36 -0,16 -0,57 0,28 0,65 

TC07 68,12 8,53 24,16 -0,50 -0,27 0,62 0,84 

TC08 68,19 8,77 22,96 0,57 -0,26 0,04 0,62 

Média 68,13 8,35 23,65 -0,23 -0,14 0,43 0,72 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 

  

 



128128128128 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 1º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XXII a XXIV: 

 

Quadro XXII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CW01 68,77 5,08 22,24 -0,40 -0,09 0,35 0,53 

CW02 69,41 4,65 19,81 0,13 0,25 0,13 0,31 

CW03 68,72 4,60 20,25 -0,07 0,32 -0,07 0,33 

CW04 68,64 5,18 19,87 -0,08 0,38 0,48 0,61 

CW05 68,70 5,01 21,10 -0,16 -0,14 0,45 0,49 

CW06 68,75 4,40 19,41 -0,63 0,02 0,42 0,75 

CW07 68,14 5,04 21,67 -0,18 0,11 -0,13 0,24 

CW08 68,04 5,05 18,93 0,02 0,94 -1,80 2,03 

Média 68,65 4,88 20,41 -0,17 0,22 -0,02 0,66 

CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXIII - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZW01 68,97 7,33 24,22 0,46 -0,50 1,49 1,63 

ZW02 69,19 7,50 23,40 0,13 -0,31 0,03 0,33 

ZW03 68,60 7,39 24,01 0,17 0,10 0,54 0,57 

ZW04 69,04 7,20 23,92 0,19 -0,04 0,32 0,37 

ZW05 68,87 7,60 24,96 -0,18 -0,10 1,13 1,14 

ZW06 69,76 7,52 24,35 0,42 -0,18 0,16 0,48 

ZW07 68,96 7,48 24,70 -0,33 -0,14 1,59 1,62 

ZW08 69,34 7,39 23,43 0,00 -0,46 1,34 1,41 

Média 69,09 7,43 24,12 0,11 -0,20 0,83 0,94 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXIV - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TW01 68,10 8,63 24,42 -0,45 0,64 0,79 1,11 

TW02 67,93 8,40 23,93 -0,21 0,42 0,52 0,70 

TW03 67,99 8,23 23,83 -0,49 0,35 0,25 0,65 

TW04 68,05 8,22 24,31 -0,56 -0,53 1,12 1,35 

TW05 68,01 8,65 23,72 -0,91 0,20 1,40 1,68 

TW06 67,99 8,60 24,11 -0,24 0,22 0,64 0,71 

TW07 67,36 8,61 24,32 -0,89 -0,28 1,84 2,06 

TW08 67,79 8,76 24,73 -0,97 0,43 0,69 1,26 

Média 67,90 8,51 24,17 -0,59 0,18 0,91 1,19 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 

  



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 129129129129 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 2º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XXV a XXVII: 

 

Quadro XXV - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CC01 67,82 4,90 21,26 -0,36 0,31 -0,08 0,48 

CC02 68,62 4,99 21,67 -0,10 -0,01 -0,02 0,10 

CC03 69,11 4,49 19,91 -0,30 -0,41 0,02 0,50 

CC04 69,05 4,46 19,99 -0,09 -0,07 -0,09 0,14 

CC05 67,96 4,65 21,40 -0,21 -0,08 -0,39 0,45 

CC06 68,78 4,74 21,14 -0,39 0,02 0,61 0,72 

CC07 68,73 4,75 20,70 -0,21 0,24 -0,33 0,45 

CC08 68,98 4,67 20,76 0,14 0,16 -0,72 0,75 

Média 68,63 4,71 20,85 -0,19 0,02 -0,13 0,45 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXVI - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZC01 70,08 6,91 22,82 1,04 0,21 -0,75 1,29 

ZC02 70,31 6,91 22,71 1,30 -0,16 -1,07 1,69 

ZC03 70,13 7,05 23,04 1,13 -0,62 -0,87 1,55 

ZC04 70,09 7,05 22,95 1,14 -0,29 -0,87 1,46 

ZC05 70,52 6,92 22,99 1,47 -0,35 -0,88 1,74 

ZC06 70,54 7,06 23,19 1,33 -0,24 -1,07 1,72 

ZC07 70,43 6,88 22,63 1,85 -0,73 -0,40 2,02 

ZC08 70,53 7,05 23,09 1,17 -0,59 -0,77 1,51 

Média 70,33 6,98 22,93 1,30 -0,35 -0,84 1,62 
ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXVII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TC01 68,06 7,87 22,91 0,21 -0,06 0,77 0,80 

TC02 68,68 8,26 23,12 0,02 -0,17 -0,41 0,44 

TC03 68,55 8,23 23,51 0,06 -0,46 0,05 0,46 

TC04 68,71 8,01 23,39 -0,02 -0,27 -0,48 0,55 

TC05 68,82 7,93 22,85 0,29 -0,31 -0,32 0,53 

TC06 68,33 8,20 22,74 -0,03 -0,26 -0,33 0,42 

TC07 68,60 8,46 23,74 -0,02 -0,34 0,20 0,39 

TC08 68,36 8,40 22,89 0,74 -0,63 -0,02 0,97 

Média 68,51 8,17 23,14 0,16 -0,31 -0,07 0,57 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 

 



130130130130 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 2º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XXVIII a 

XXX: 

Quadro XXVIII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CW01 68,76 5,01 21,85 -0,41 -0,17 -0,03 0,44 

CW02 69,24 4,53 19,73 -0,03 0,13 0,06 0,14 

CW03 68,71 4,56 20,16 -0,07 0,28 -0,17 0,33 

CW04 68,65 5,03 20,09 -0,07 0,22 0,71 0,74 

CW05 68,55 4,98 21,43 -0,31 -0,18 0,77 0,84 

CW06 68,33 4,59 19,93 -1,05 0,20 0,94 1,42 

CW07 68,11 5,15 21,72 -0,21 0,22 -0,09 0,31 

CW08 67,86 4,60 19,92 -0,15 0,49 -0,81 0,95 

Média 68,53 4,81 20,60 -0,29 0,15 0,17 0,65 
CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXIX - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZW01 69,36 7,17 23,79 0,86 -0,66 1,06 1,51 

ZW02 69,56 7,46 23,54 0,50 -0,35 0,17 0,63 

ZW03 68,96 7,50 24,01 0,53 0,20 0,54 0,78 

ZW04 69,39 7,17 23,93 0,54 -0,07 0,34 0,64 

ZW05 69,30 7,54 24,73 0,23 -0,16 0,89 0,93 

ZW06 70,20 6,85 24,30 0,87 -0,86 0,11 1,22 

ZW07 69,32 7,53 24,68 0,02 -0,09 1,57 1,57 

ZW08 69,31 7,25 23,42 -0,02 -0,60 1,32 1,45 

Média 69,42 7,31 24,05 0,44 -0,32 0,75 1,09 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXX - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TW01 67,94 8,31 24,19 -0,61 0,33 0,55 0,88 

TW02 68,24 8,42 24,25 0,09 0,44 0,85 0,96 

TW03 68,09 8,09 24,19 -0,39 0,21 0,61 0,75 

TW04 68,75 8,42 23,21 0,14 -0,33 0,02 0,35 

TW05 68,35 8,47 23,59 -0,57 0,02 1,27 1,39 

TW06 68,11 8,73 24,08 -0,11 0,35 0,60 0,70 

TW07 67,53 8,39 23,59 -0,72 -0,50 1,12 1,42 

TW08 68,37 8,66 24,28 -0,39 0,33 0,25 0,56 

Média 68,17 8,44 23,92 -0,32 0,11 0,66 0,88 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 131131131131 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 3º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XXXI a XXXIII: 

 

Quadro XXXI - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CC01 67,79 4,87 21,16 -0,40 0,28 -0,18 0,52 

CC02 68,82 5,06 21,45 0,09 0,04 -0,23 0,25 

CC03 69,13 4,43 19,71 -0,29 -0,47 -0,17 0,57 

CC04 69,16 4,32 20,00 0,01 -0,22 -0,08 0,23 

CC05 68,05 4,59 21,40 -0,12 -0,13 -0,39 0,42 

CC06 68,94 5,05 20,81 -0,23 0,33 0,28 0,49 

CC07 68,61 4,84 20,65 -0,33 0,34 -0,37 0,60 

CC08 69,06 4,66 20,41 0,22 0,16 -1,08 1,11 

Média 68,69 4,73 20,70 -0,13 0,04 -0,28 0,52 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXXII - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZC01 70,58 6,99 22,46 1,54 0,28 -1,12 1,92 

ZC02 70,67 6,99 22,73 1,66 -0,08 -1,05 1,96 

ZC03 70,62 7,13 22,90 1,61 -0,54 -1,01 1,97 

ZC04 70,65 7,10 22,57 1,70 -0,24 -1,25 2,12 

ZC05 71,11 7,04 22,88 2,06 -0,23 -1,00 2,30 

ZC06 70,91 7,09 23,16 1,70 -0,21 -1,10 2,03 

ZC07 70,69 6,96 22,70 2,12 -0,66 -0,33 2,24 

ZC08 71,04 7,18 22,53 1,68 -0,46 -1,32 2,18 

Média 70,78 7,06 22,74 1,76 -0,27 -1,02 2,09 

ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXXIII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TC01 68,51 7,95 22,61 0,66 0,02 0,47 0,81 

TC02 69,10 8,30 22,62 0,44 -0,13 -0,91 1,01 

TC03 69,34 8,19 23,22 0,85 -0,50 -0,24 1,01 

TC04 68,79 8,32 23,33 0,06 0,02 -0,53 0,53 

TC05 69,22 8,02 22,70 0,69 -0,23 -0,47 0,86 

TC06 68,85 8,13 22,79 0,61 -0,24 -0,67 0,93 

TC07 69,17 8,63 23,73 0,54 -0,17 0,19 0,59 

TC08 68,83 8,48 22,59 1,21 -0,55 -0,32 1,36 

Média 68,98 8,25 22,95 0,63 -0,22 -0,31 0,89 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 



132132132132 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 3º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XXXIV a 

XXXVI: 

 

Quadro XXXIV - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CW01 68,67 5,08 22,37 -0,50 -0,09 0,48 0,69 

CW02 69,33 4,58 19,63 0,05 0,18 -0,03 0,18 

CW03 68,66 4,50 20,09 -0,12 0,22 -0,23 0,34 

CW04 68,73 5,40 19,63 0,00 0,59 0,25 0,64 

CW05 68,56 4,87 21,53 -0,31 -0,29 0,88 0,97 

CW06 68,68 4,60 18,91 -0,70 0,21 -0,07 0,73 

CW07 67,97 5,05 21,73 -0,36 0,13 -0,07 0,38 

CW08 68,03 4,81 19,49 0,01 0,70 -1,24 1,42 

Média 68,58 4,86 20,42 -0,24 0,21 0,00 0,67 
CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXXV - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZW01 69,46 7,30 23,99 0,95 -0,53 1,26 1,66 

ZW02 69,89 7,42 23,61 0,83 -0,39 0,24 0,94 

ZW03 69,43 7,51 24,02 1,01 0,22 0,55 1,17 

ZW04 69,39 7,23 24,04 0,54 -0,02 0,45 0,70 

ZW05 69,97 7,56 24,33 0,90 -0,14 0,50 1,03 

ZW06 70,52 7,59 24,01 1,18 -0,11 -0,18 1,19 

ZW07 69,92 7,73 24,47 0,63 0,09 1,36 1,50 

ZW08 69,63 7,36 23,54 0,29 -0,49 1,45 1,55 

Média 69,78 7,46 24,00 0,79 -0,17 0,70 1,22 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXXVI - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TW01 68,06 8,56 23,60 -0,49 0,57 -0,02 0,75 

TW02 68,77 8,47 24,10 0,61 0,48 0,70 1,04 

TW03 68,58 8,19 23,78 0,09 0,31 0,19 0,37 

TW04 68,98 8,30 23,77 0,36 -0,46 0,59 0,83 

TW05 68,69 8,54 23,45 -0,24 0,10 1,12 1,14 

TW06 68,94 8,67 23,70 0,71 0,29 0,22 0,79 

TW07 68,19 8,69 23,90 -0,07 -0,20 1,43 1,44 

TW08 68,36 8,79 24,38 -0,40 0,46 0,34 0,69 

Média 68,57 8,53 23,83 0,07 0,19 0,57 0,88 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 133133133133 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 4º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XXXVII a XXXIX: 

 

Quadro XXXVII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CC01 67,82 4,80 20,79 -0,36 0,21 -0,54 0,68 

CC02 68,82 5,30 21,04 0,08 0,28 -0,65 0,71 

CC03 69,14 4,46 19,76 -0,27 -0,44 -0,12 0,52 

CC04 69,36 3,98 20,34 0,21 -0,56 0,25 0,64 

CC05 67,95 4,69 21,64 -0,22 -0,04 -0,16 0,27 

CC06 68,98 5,04 20,80 -0,19 0,33 0,27 0,46 

CC07 68,44 4,70 20,70 -0,50 0,19 -0,33 0,62 

CC08 69,23 4,74 20,34 0,39 0,24 -1,14 1,22 

Média 68,72 4,71 20,68 -0,11 0,03 -0,30 0,64 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XXXVIII - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZC01 70,08 6,92 22,70 1,03 0,22 -0,87 1,36 

ZC02 70,31 6,96 23,10 1,30 -0,12 -0,68 1,47 

ZC03 70,37 7,21 23,45 1,36 -0,47 -0,46 1,51 

ZC04 70,43 6,93 23,07 1,48 -0,42 -0,75 1,71 

ZC05 70,34 7,08 23,21 1,30 -0,19 -0,66 1,47 

ZC06 70,52 6,91 23,01 1,32 -0,39 -1,25 1,85 

ZC07 70,50 6,89 22,48 1,92 -0,72 -0,55 2,12 

ZC08 70,49 7,12 22,89 1,13 -0,52 -0,96 1,57 

Média 70,38 7,00 22,99 1,36 -0,33 -0,77 1,63 

ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XXXIX - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TC01 67,78 7,33 22,06 -0,06 -0,59 -0,07 0,59 

TC02 68,01 8,45 23,30 -0,64 0,01 -0,23 0,68 

TC03 68,42 8,31 23,39 -0,05 -0,38 -0,07 0,38 

TC04 67,74 8,25 23,60 -0,99 -0,03 -0,27 1,02 

TC05 68,35 8,01 23,18 -0,17 -0,24 0,00 0,29 

TC06 67,92 8,25 23,14 -0,45 -0,21 0,07 0,50 

TC07 68,22 8,63 24,05 -0,40 -0,17 0,51 0,67 

TC08 67,68 8,39 22,88 0,06 -0,64 -0,03 0,64 

Média 68,01 8,20 23,20 -0,34 -0,28 -0,01 0,60 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 

  



134134134134 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 4º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XL a XLII: 

 

Quadro XL - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CW01 68,68 5,08 21,86 -0,48 -0,10 -0,02 0,49 

CW02 69,44 4,88 19,53 0,16 0,48 -0,14 0,52 

CW03 68,56 4,60 20,13 -0,22 0,32 -0,20 0,43 

CW04 68,81 5,54 19,13 0,08 0,74 -0,24 0,78 

CW05 68,45 5,05 21,44 -0,41 -0,11 0,79 0,89 

CW06 68,61 4,42 19,37 -0,77 0,03 0,38 0,85 

CW07 68,06 5,08 21,63 -0,26 0,15 -0,18 0,34 

CW08 68,14 4,90 19,38 0,13 0,79 -1,34 1,56 

Média 68,59 4,94 20,31 -0,22 0,29 -0,12 0,73 
CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XLI - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZW01 69,46 7,17 24,25 0,95 -0,66 1,53 1,91 

ZW02 69,52 7,31 24,31 0,46 -0,50 0,94 1,15 

ZW03 69,11 7,47 24,17 0,68 0,17 0,70 0,99 

ZW04 69,21 7,12 24,04 0,36 -0,12 0,44 0,58 

ZW05 69,57 7,45 24,68 0,50 -0,25 0,85 1,01 

ZW06 69,88 7,32 24,49 0,54 -0,38 0,30 0,72 

ZW07 69,51 7,68 24,73 0,22 0,04 1,62 1,63 

ZW08 69,40 7,25 23,57 0,06 -0,60 1,48 1,59 

Média 69,46 7,35 24,28 0,47 -0,29 0,98 1,20 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XLII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TW01 67,46 8,29 23,69 -1,08 0,30 0,06 1,12 

TW02 68,01 8,42 24,29 -0,14 0,43 0,89 0,99 

TW03 67,83 8,28 24,35 -0,65 0,39 0,77 1,08 

TW04 67,82 8,45 24,76 -0,79 -0,30 1,57 1,78 

TW05 67,91 8,67 23,86 -1,01 0,23 1,53 1,84 

TW06 67,88 8,70 24,06 -0,34 0,31 0,59 0,74 

TW07 67,25 8,68 24,21 -1,00 -0,20 1,74 2,01 

TW08 67,66 8,75 24,64 -1,10 0,42 0,61 1,32 

Média 67,73 8,53 24,23 -0,76 0,20 0,97 1,36 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 

  



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 135135135135 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 5º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XLIII a XLV: 

 

Quadro XLIII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CC01 67,58 4,91 20,96 -0,60 0,32 -0,37 0,77 

CC02 68,33 5,25 21,41 -0,40 0,24 -0,28 0,54 

CC03 68,88 4,40 19,62 -0,54 -0,50 -0,26 0,78 

CC04 68,95 4,03 20,38 -0,19 -0,50 0,29 0,60 

CC05 67,79 4,70 21,54 -0,38 -0,03 -0,25 0,45 

CC06 68,77 4,92 21,07 -0,40 0,20 0,54 0,70 

CC07 68,35 4,75 20,58 -0,59 0,24 -0,44 0,77 

CC08 68,96 4,63 20,61 0,12 0,13 -0,87 0,88 

Média 68,45 4,70 20,77 -0,37 0,01 -0,21 0,69 
CC = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XLIV - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZC01 70,28 6,81 22,34 1,23 0,10 -1,24 1,74 

ZC02 70,54 6,81 22,55 1,53 -0,27 -1,23 1,98 

ZC03 70,46 6,87 22,45 1,45 -0,80 -1,46 2,20 

ZC04 70,62 6,77 22,37 1,67 -0,57 -1,45 2,28 

ZC05 70,65 6,81 22,42 1,60 -0,46 -1,45 2,20 

ZC06 70,66 6,86 22,79 1,45 -0,43 -1,47 2,10 

ZC07 70,49 6,98 22,49 1,91 -0,63 -0,55 2,08 

ZC08 70,28 6,94 22,20 0,93 -0,70 -1,66 2,02 

Média 70,50 6,86 22,45 1,47 -0,47 -1,31 2,08 
ZC = Amostras de Z350. 

 

Quadro XLV - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TC01 68,05 7,88 22,38 0,21 -0,05 0,25 0,33 

TC02 68,25 8,33 22,72 -0,39 -0,10 -0,81 0,90 

TC03 68,40 8,22 23,11 -0,07 -0,46 -0,35 0,58 

TC04 67,76 8,25 23,33 -0,96 -0,03 -0,54 1,10 

TC05 68,51 7,99 22,73 0,00 -0,26 -0,44 0,51 

TC06 68,14 8,19 22,34 -0,22 -0,27 -0,72 0,79 

TC07 68,54 8,57 23,42 -0,08 -0,22 -0,11 0,25 

TC08 68,04 8,26 22,32 0,42 -0,76 -0,59 1,04 

Média 68,21 8,21 22,79 -0,14 -0,27 -0,41 0,69 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram. 

 



136136136136 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após 5º ciclo de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros XLVI a 

XLVIII: 

 

Quadro XLVI - Leituras de cor das amostras de Cerâmica 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CW01 68,47 5,18 22,18 -0,70 0,00 0,29 0,75 

CW02 69,25 4,33 19,88 -0,02 -0,06 0,21 0,21 

CW03 68,39 4,71 20,35 -0,40 0,43 0,01 0,58 

CW04 68,56 5,86 19,15 -0,16 1,05 -0,23 1,08 

CW05 68,28 4,96 21,49 -0,58 -0,20 0,83 1,03 

CW06 68,64 4,22 19,52 -0,74 -0,16 0,53 0,92 

CW07 67,81 5,24 21,90 -0,51 0,31 0,08 0,60 

CW08 67,85 5,14 18,53 -0,16 1,03 -2,20 2,43 

Média 68,41 4,96 20,37 -0,41 0,30 -0,06 0,95 
CW = Amostras de cerâmica. 

 

Quadro XLVII - Leituras de cor das amostras de Z350 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZW01 69,49 7,14 23,66 0,99 -0,69 0,93 1,52 

ZW02 69,41 7,24 23,87 0,35 -0,57 0,50 0,83 

ZW03 69,13 7,40 23,91 0,70 0,10 0,44 0,83 

ZW04 69,38 7,04 23,80 0,53 -0,20 0,20 0,60 

ZW05 69,87 7,27 24,17 0,80 -0,43 0,34 0,96 

ZW06 69,96 7,13 23,99 0,62 -0,58 -0,19 0,86 

ZW07 69,66 7,52 24,45 0,37 -0,11 1,34 1,39 

ZW08 69,40 7,17 23,43 0,06 -0,68 1,34 1,50 

Média 69,54 7,24 23,91 0,55 -0,40 0,61 1,06 
ZW = Amostras de Z350. 

 

Quadro XLVIII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TW01 67,57 8,39 23,57 -0,98 0,40 -0,06 1,06 

TW02 68,11 8,43 23,82 -0,04 0,44 0,41 0,60 

TW03 68,16 8,23 23,38 -0,32 0,34 -0,20 0,50 

TW04 67,98 8,39 24,00 -0,63 -0,36 0,81 1,08 

TW05 68,10 8,52 23,34 -0,82 0,07 1,01 1,30 

TW06 67,92 8,63 23,85 -0,30 0,24 0,38 0,54 

TW07 67,29 8,66 23,60 -0,97 -0,23 1,13 1,50 

TW08 67,77 8,69 24,25 -0,99 0,36 0,22 1,07 

Média 67,86 8,49 23,73 -0,63 0,16 0,46 0,96 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram. 
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Os valores das leituras iniciais de rugosidade das amostras antes de escovação mecânica com 

dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XLIX a LI: 

 
Quadro XLIX - Leituras iniciais de rugosidade das amostras 
de Cerâmica 

Cerâmica R0 R0 R0 Mro 

CC01 0,04 0,05 0,14 0,0767 

CC02 1,75 1,47 2,95 0,3824 

CC03 0,66 2,11 0,19 0,9867 

CC04 0,09 0,86 0,66 0,5367 

CC05 0,05 0,12 0,29 0,1533 

CC06 0,07 0,28 0,28 0,2100 

CC07 0,06 0,07 0,19 0,1067 

CC08 0,52 1,08 0,22 0,6067 

      Média 0,3824 
CC = Amostras de cerâmica, R0 = Leituras de rugosidade, Mro = 
Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro L - Leituras iniciais de rugosidade das amostras de 
Z350 

Resina R0 R0 R0 Mro 

ZC01 0,17 0,19 0,12 0,1600 

ZC02 0,18 0,2 0,19 0,1900 

ZC03 0,27 0,13 0,18 0,1933 

ZC04 0,14 0,16 0,15 0,1500 

ZC05 0,19 0,25 0,25 0,2300 

ZC06 0,17 0,17 0,19 0,1767 

ZC07 0,19 0,19 0,19 0,1900 

ZC08 0,13 0,13 0,13 0,1300 

      Média 0,1775 
ZC = Amostras de Z350, R0 = Leituras de rugosidade, Mro = 
Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro LI - Leituras iniciais de rugosidade das amostras de 
Tetric N-Ceram 

Resina R0 R0 R0 Mro 

TC01 0,23 0,21 0,22 0,2200 

TC02 0,16 0,17 0,16 0,1633 

TC03 0,20 0,20 0,23 0,2100 

TC04 0,29 0,32 0,31 0,3067 

TC05 0,21 0,24 0,22 0,2233 

TC06 0,38 0,42 0,41 0,4033 

TC07 0,20 0,17 0,17 0,1800 

TC08 0,18 0,16 0,17 0,1700 

      Média 0,2346 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R0= Leituras de rugosidade, 
Mro = Média das rugosidades obtidas. 



138138138138 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras iniciais de rugosidade das amostras antes de escovação mecânica com 

dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros LII a LIV: 

 
Quadro LII - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Cerâmica 

Cerâmica R0 R0 R0 Mro 

CW01 0,84 0,24 0,34 0,4733 

CW02 0,30 0,94 0,61 0,6167 

CW03 0,30 0,18 0,09 0,1900 

CW04 0,16 0,26 0,05 0,1567 

CW05 0,14 0,23 0,29 0,2200 

CW06 0,51 0,12 0,32 0,3167 

CW07 0,77 0,34 0,36 0,4900 

CW08 0,15 0,25 0,59 0,3300 

      Média 0,3492 
CW = Amostras de cerâmica, Ro = Leituras de rugosidade, 
Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro LLIII - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Z350 

Resina R0 R0 R0 Mro 

ZW01 0,19 0,19 0,17 0,1833 

ZW02 0,18 0,16 0,18 0,1733 

ZW03 0,17 0,16 0,15 0,1600 

ZW04 0,13 0,13 0,13 0,1300 

ZW05 0,19 0,18 0,20 0,1900 

ZW06 0,15 0,17 0,11 0,1433 

ZW07 0,16 0,12 0,23 0,1700 

ZW08 0,26 0,29 0,26 0,2700 

      Média 0,1775 
ZW = Amostras de Z350, R0 = Leituras de rugosidade, 
Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

Quadro LLIV - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R0 R0 R0 Mro 

TW01 0,25 0,23 0,29 0,2567 

TW02 0,20 0,26 0,27 0,2433 

TW03 0,19 0,17 0,23 0,1967 

TW04 0,23 0,26 0,22 0,2367 

TW05 0,19 0,18 0,19 0,1867 

TW06 0,27 0,28 0,26 0,2700 

TW07 0,25 0,25 0,26 0,2533 

TW08 0,23 0,24 0,22 0,2300 

      Média 0,2342 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R0 = Leituras de 
rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 
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 Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 1º ciclo 

de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LV a LVII: 

 

Quadro LV - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R1 R1 R1 Mr1 Ra 

CC01 0,24 0,24 0,16 0,2133 0,1367 

CC02 1,62 1,51 1,61 0,3181 -0,0643 

CC03 0,6 0,09 0,12 0,2700 -0,7167 

CC04 0,09 1,45 0,28 0,6067 0,0700 

CC05 0,27 0,1 0,04 0,1367 -0,0167 

CC06 0,12 0,18 0,3 0,2000 -0,0100 

CC07 0,11 0,05 0,1 0,0867 -0,0200 

CC08 0,88 0,42 0,84 0,7133 0,1067 

      Média 0,3181 -0,064 
CC = Amostras de cerâmica, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LVI - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

ZC01 0,20 0,19 0,19 0,2333 0,0733 

ZC02 0,23 0,24 0,23 0,2333 0,0433 

ZC03 0,23 0,16 0,15 0,1800 -0,0133 

ZC04 0,14 0,16 0,14 0,1467 -0,0033 

ZC05 0,21 0,22 0,22 0,2167 -0,0133 

ZC06 0,16 0,14 0,17 0,1567 -0,0200 

ZC07 0,18 0,18 0,21 0,1900 0,0000 

ZC08 0,20 0,21 0,19 0,2000 0,0700 

      Média 0,1946 0,017 

ZC = Amostras de Z350, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das rugosidades 
obtidas. 

 

Quadro LVII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

TC01 0,19 0,19 0,23 0,2033 -0,017 

TC02 0,31 0,40 0,57 0,4267 0,263 

TC03 0,26 0,26 0,24 0,2533 0,043 

TC04 0,21 0,18 0,23 0,2067 -0,100 

TC05 0,24 0,23 0,21 0,2267 0,003 

TC06 0,27 0,26 0,26 0,2633 -0,140 

TC07 0,20 0,31 0,16 0,2233 0,043 

TC08 0,19 0,24 0,19 0,2067 0,037 

      Média 0,2513 0,017 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

  



140140140140 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 1º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros LVIII a LX: 

 

Quadro LVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R1 R1 R1 Mr1 Ra 

CW01 0,51 0,48 0,52 0,5033 0,0300 

CW02 0,23 1,23 0,41 0,6233 0,0067 

CW03 0,22 0,27 0,79 0,4267 0,2367 

CW04 0,07 0,07 0,49 0,2100 0,0533 

CW05 0,1 0,6 0,14 0,2800 0,0600 

CW06 0,39 0,46 0,24 0,3633 0,0467 

CW07 0,73 0,45 0,22 0,4667 -0,0233 

CW08 0,41 0,09 0,13 0,2100 -0,1200 

      Média 0,3854 0,036 
CW = Amostras de cerâmica, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 
Quadro LIX - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

ZW01 0,34 0,27 0,30 0,3033 0,1200 

ZW02 0,27 0,21 0,29 0,2567 0,0833 

ZW03 0,30 0,29 0,28 0,2900 0,1300 

ZW04 0,14 0,21 0,14 0,1633 0,0333 

ZW05 0,31 0,25 0,27 0,2767 0,0867 

ZW06 0,18 0,16 0,17 0,1700 0,0267 

ZW07 0,35 0,37 0,33 0,3500 0,1800 

ZW08 0,27 0,25 0,22 0,2467 -0,0233 

      Média 0,2571 0,080 

ZW = Amostras de Z350, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 
 
Quadro LX - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

TW01 0,35 0,24 0,27 0,2867 0,0300 

TW02 0,49 0,61 0,51 0,5367 0,2933 

TW03 0,36 0,44 0,39 0,3967 0,2000 

TW04 0,25 0,28 0,33 0,2867 0,0500 

TW05 0,44 0,47 0,43 0,4467 0,2600 

TW06 0,28 0,28 0,29 0,2833 0,0133 

TW07 0,40 0,36 0,39 0,3833 0,1300 

TW08 0,33 0,35 0,41 0,3633 0,1333 

      Média 0,3729 0,139 

TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média 
das rugosidades obtidas. 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 141141141141 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 2º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LXI a LXIII: 

 

Quadro LXI - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R2 R2 R2 Mr2 Ra 

CC01 0,22 0,25 0,2 0,2233 0,1467 

CC02 1,56 1,52 1,86 0,2957 -0,0867 

CC03 0,15 0,23 0,4 0,2600 -0,7267 

CC04 0,09 0,11 0,97 0,3900 -0,1467 

CC05 0,23 0,28 0,07 0,1933 0,0400 

CC06 0,18 0,5 0,16 0,2800 0,0700 

CC07 0,17 0,09 0,09 0,1167 0,0100 

CC08 0,76 0,85 0,21 0,6067 0,0000 

      Média 0,2957 -0,087 
CC = Amostras de cerâmica, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

ZC01 0,19 0,17 0,21 0,1900 0,0300 

ZC02 0,23 0,19 0,21 0,2100 0,0200 

ZC03 0,19 0,21 0.21 0,2000 0,0067 

ZC04 0,20 0,18 0,19 0,1900 0,0400 

ZC05 0,30 0,22 0,28 0,2667 0,0367 

ZC06 0,16 0,16 0,16 0,1600 -0,0167 

ZC07 0,23 0,22 0,24 0,2300 0,0400 

ZC08 0,18 0,20 0,17 0,1833 0,0533 

      Média 0,2038 0,026 
ZC = Amostras de Z350, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXIII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

TC01 0,29 0,21 0,27 0,2567 0,0367 

TC02 0,37 0,29 0,43 0,3633 0,2000 

TC03 0,24 0,31 0,38 0,3100 0,1000 

TC04 0,24 0,24 0,28 0,2533 -0,0533 

TC05 0,43 0,58 0,28 0,4300 0,2067 

TC06 0,26 0,25 0,26 0,2567 -0,1467 

TC07 0,20 0,26 0,19 0,2167 0,0367 

TC08 0,16 0,17 0,19 0,1733 0,0033 

      Média 0,2825 0,048 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = 
Média das rugosidades obtidas. 



142142142142 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 2º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros LXIV a LXVI: 

 

Quadro LXIV - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R2 R2 R2 Mr2 Ra 

CW01 0,44 0,48 0,35 0,4233 -0,0500 

CW02 0,3 0,11 0,76 0,3900 -0,2267 

CW03 0,49 0,12 0,13 0,2467 0,0567 

CW04 0,13 0,1 0,1 0,1100 -0,0467 

CW05 0,31 0,58 0,39 0,4267 0,2067 

CW06 0,39 0,45 0,43 0,4233 0,1067 

CW07 0,54 0,62 0,41 0,5233 0,0333 

CW08 0,3 0,12 0,27 0,2300 -0,1000 

      Média 0,3467 -0,003 
CW = Amostras de cerâmica, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXV - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

ZW01 0,24 0,24 0,33 0,2700 0,0867 

ZW02 0,20 0,18 0,20 0,1933 0,0200 

ZW03 0,31 0,34 0,24 0,2967 0,1367 

ZW04 0,25 0,32 0,26 0,2767 0,1467 

ZW05 0,32 0,24 0,23 0,2633 0,0733 

ZW06 0,16 0,14 0,28 0,1933 0,0500 

ZW07 0,54 0,41 0,52 0,4900 0,3200 

ZW08 0,36 0,37 0,26 0,3300 0,0600 

      Média 0,2892 0,112 
ZW = Amostras de Z350, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXVI - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

TW01 0,68 1,01 0,53 0,7400 0,4833 

TW02 0,23 0,41 0,25 0,2967 0,0533 

TW03 0,41 0,37 0,40 0,3933 0,1967 

TW04 0,31 0,21 0,44 0,3200 0,0833 

TW05 0,40 0,50 0,49 0,4633 0,2767 

TW06 0,35 0,37 0,35 0,3567 0,0867 

TW07 0,60 0,40 0,52 0,5067 0,2533 

TW08 0,49 0,32 0,41 0,4067 0,1767 

      Média 0,4354 0,201 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = 
Média das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 3º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LXVII a LXIX: 

 

Quadro LXVII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R3 R3 R3 Mr3 Ra 

CC01 0,23 0,23 0,2 0,2200 0,1433 

CC02 1,87 1,6 1,6 0,2919 -0,0905 

CC03 0,16 0,21 0,32 0,2300 -0,7567 

CC04 0,16 0,77 0,31 0,4133 -0,1233 

CC05 0,08 0,22 0,1 0,1333 -0,0200 

CC06 0,38 0,44 0,22 0,3467 0,1367 

CC07 0,18 0,12 0,13 0,1433 0,0367 

CC08 0,25 0,97 0,45 0,5567 -0,0500 

      Média 0,2919 -0,090 
CC = Amostras de cerâmica, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

ZC01 0,20 0,19 0,19 0,1933 0,0333 

ZC02 0,21 0,23 0,22 0,2200 0,0300 

ZC03 0,19 0,29 0,17 0,2167 0,0233 

ZC04 0,19 0,21 0,21 0,2033 0,0533 

ZC05 0,29 0,24 0,29 0,2733 0,0433 

ZC06 0,24 0,31 0,29 0,2800 0,1033 

ZC07 0,27 0,28 0,27 0,2733 0,0833 

ZC08 0,23 0,22 0,25 0,2333 0,1033 

      Média 0,2367 0,059 
ZC = Amostras de Z350, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXIX - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

TC01 0,38 0,38 0,27 0,3433 0,1233 

TC02 0,34 0,34 0,30 0,3267 0,1633 

TC03 0,28 0,21 0,25 0,2467 0,0367 

TC04 0,30 0,26 0,34 0,3000 -0,0067 

TC05 0,31 0,49 0,23 0,3433 0,1200 

TC06 0,26 0,28 0,26 0,2667 -0,1367 

TC07 0,23 0,23 0,16 0,2067 0,0267 

TC08 0,15 0,19 0,19 0,1767 0,0067 

      Média 0,2763 0,042 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média 
das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 3º 

ciclo de escovação mecânica com dentifríco RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros LXX a LXXII: 

Quadro LXX - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R3 R3 R3 Mr3 Ra 

CW01 0,39 0,31 0,35 0,3500 -0,1233 

CW02 0,35 0,67 0,12 0,3800 -0,2367 

CW03 0,17 0,18 0,19 0,1800 -0,0100 

CW04 0,23 0,06 0,08 0,1233 -0,0333 

CW05 0,53 0,39 0,39 0,4367 0,2167 

CW06 0,47 0,48 0,46 0,4700 0,1533 

CW07 0,64 0,42 0,6 0,5533 0,0633 

CW08 0,25 0,13 0,46 0,2800 -0,0500 

      Média 0,3467 -0,003 
CW = Amostras de cerâmica, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXI - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

ZW01 0,35 0,40 0,34 0,3633 0,1800 

ZW02 0,21 0,26 0,22 0,2300 0,0567 

ZW03 0,44 0,43 0,52 0,4633 0,3033 

ZW04 0,83 0,19 0,34 0,4533 0,3233 

ZW05 0,29 0,24 0,32 0,2833 0,0933 

ZW06 0,20 0,18 0,19 0,1900 0,0467 

ZW07 0,43 0,46 0,46 0,4500 0,2800 

ZW08 0,38 0,36 0,29 0,3433 0,0733 

      Média 0,3471 0,170 
ZW = Amostras de Z350, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

TW01 0,77 0,89 0,63 0,7633 0,5067 

TW02 0,50 0,50 0,43 0,4767 0,2333 

TW03 0,45 0,48 0,85 0,5933 0,3967 

TW04 0,54 0,61 0,49 0,5467 0,3100 

TW05 0,66 0,57 0,52 0,5833 0,3967 

TW06 0,48 0,51 0,43 0,4733 0,2033 

TW07 0,74 0,40 0,56 0,5667 0,3133 

TW08 0,60 0,47 0,52 0,5300 0,3000 

      Média 0,5667 0,333 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R3 = Leituras de rugosidade, Mr3 = Média 
das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 4º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LXXIII a LXXV: 

 

Quadro LXXIII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R4 R4 R4 Mr4 Ra 

CC01 0,28 0,23 0,1 0,2033 0,1267 

CC02 1,89 1,54 1,88 0,2910 -0,0914 

CC03 0,39 0,47 0,45 0,4367 -0,5500 

CC04 0,39 0,17 0,47 0,3433 -0,1933 

CC05 0,18 0,22 0,15 0,1833 0,0300 

CC06 0,34 0,16 0,64 0,3800 0,1700 

CC07 0,17 0,21 0,17 0,1833 0,0767 

CC08 0,15 0,63 0,14 0,3067 -0,3000 

      Média 0,2910 -0,091 
CC = Amostras de cerâmica, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXIV - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

ZC01 0,21 0,27 0,17 0,2167 0,0567 

ZC02 0,25 0,22 0,22 0,2300 0,0400 

ZC03 0,24 0,31 0,22 0,2567 0,0633 

ZC04 0,20 0,21 0,23 0,2133 0,0633 

ZC05 0,29 0,29 0,35 0,3100 0,0800 

ZC06 0,15 0,16 0,14 0,1500 -0,0267 

ZC07 0,39 0,33 0,42 0,3800 0,1900 

ZC08 0,13 0,13 0,14 0,1333 0,0033 

      Média 0,2363 0,059 
ZC = Amostras de Z350, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXV - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

TC01 0,34 0,37 0,37 0,3600 0,1400 

TC02 0,43 0,55 0,28 0,4200 0,2567 

TC03 0,24 0,22 0,20 0,2200 0,0100 

TC04 0,36 0,27 0,26 0,2967 -0,0100 

TC05 0,26 0,29 0,33 0,2933 0,0700 

TC06 0,23 0,25 0,24 0,2400 -0,1633 

TC07 0,45 0,25 0,28 0,3267 0,1467 

TC08 0,16 0,15 0,16 0,1567 -0,0133 

      Média 0,2892 0,055 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = 
Média das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 4º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros LXXVI a LXXVIII: 

 
Quadro LXXVI - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R4 R4 R4 Mr4 Ra 

CW01 0,39 0,44 0,51 0,4467 -0,0267 

CW02 0,21 0,51 0,23 0,3167 -0,3000 

CW03 0,29 0,34 0,55 0,3933 0,2033 

CW04 0,06 0,06 0,19 0,1033 -0,0533 

CW05 0,55 0,47 0,31 0,4433 0,2233 

CW06 0,24 0,19 0,71 0,3800 0,0633 

CW07 0,94 0,59 0,55 0,6933 0,2033 

CW08 0,26 0,2 0,23 0,2300 -0,1000 

      Média 0,3758 0,027 

CW = Amostras de cerâmica, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXVII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

ZW01 0,49 0,41 0,40 0,4333 0,2500 

ZW02 0,22 0,23 0,21 0,2200 0,0467 

ZW03 0,49 0,50 0,41 0,4667 0,3067 

ZW04 0,20 0,23 0,21 0,2133 0,0833 

ZW05 0,38 0,33 0,31 0,3400 0,1500 

ZW06 0,21 0,20 0,21 0,2067 0,0633 

ZW07 0,57 0,54 0,57 0,5600 0,3900 

ZW08 0,38 0,34 0,29 0,3367 0,0667 

      Média 0,3471 0,170 
ZW = Amostras de Z350, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

TW01 0,81 0,72 0,42 0,6500 0,3933 

TW02 1,10 0,24 0,65 0,6633 0,4200 

TW03 0,40 0,34 0,56 0,4333 0,2367 

TW04 0,32 0,30 0,33 0,3167 0,0800 

TW05 0,31 0,29 0,34 0,3133 0,1267 

TW06 0,38 0,44 0,45 0,4233 0,1533 

TW07 0,89 0,48 0,65 0,6733 0,4200 

TW08 0,42 0,33 0,40 0,3833 0,1533 

      Média 0,4821 0,248 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R4 = Leituras de rugosidade, Mr4 = Média 
das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 5º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LXXIX a LXXXI: 

 

Quadro LXXIX - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R5 R5 R5 Mr5 Ra 

CC01 0,1 0,22 0,08 0,1333 0,0567 

CC02 1,56 1,76 2,2 0,2271 -0,1553 

CC03 0,45 0,16 0,75 0,4533 -0,5333 

CC04 0,16 0,17 0,27 0,2000 -0,3367 

CC05 0,08 0,26 0,08 0,1400 -0,0133 

CC06 0,19 0,09 0,48 0,2533 0,0433 

CC07 0,08 0,13 0,19 0,1333 0,0267 

CC08 0,11 0,65 0,07 0,2767 -0,3300 

      Média 0,2271 -0,155 
CC = Amostras de cerâmica, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXX - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

ZC01 0,37 0,39 0,32 0,3600 0,2000 

ZC02 0,27 0,20 0,25 0,2400 0,0500 

ZC03 0,46 0,42 0,39 0,4233 0,2300 

ZC04 0,20 0,24 0,20 0,2133 0,0633 

ZC05 0,33 0,35 0,28 0,3200 0,0900 

ZC06 0,13 0,14 0,10 0,1233 -0,0533 

ZC07 0,16 0,16 0,16 0,1600 -0,0300 

ZC08 0,39 0,44 0,40 0,4100 0,2800 

      Média 0,2813 0,104 
ZC = Amostras de Z350, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXXI - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

TC01 0,39 0,35 0,38 0,3733 0,1533 

TC02 0,31 1,35 0,27 0,6433 0,4800 

TC03 0,36 0,98 0,30 0,5467 0,3367 

TC04 0,32 0,34 0,36 0,3400 0,0333 

TC05 0,75 0,33 0,26 0,4467 0,2233 

TC06 0,23 0,23 0,25 0,2367 -0,1667 

TC07 0,27 0,32 0,22 0,2700 0,0900 

TC08 0,17 0,19 0,18 0,1800 0,0100 

      Média 0,3796 0,145 
TC = Amostras de Tetric N-Ceram, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = Média das 
rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 5º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros LXXXII a LXXXIV: 

 
Quadro LXXXII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica 

Cerâmica R5 R5 R5 Mr5 Ra 

CW01 0,48 0,38 0,38 0,4133 -0,0600 

CW02 0,21 0,52 0,29 0,3400 -0,2767 

CW03 0,24 0,6 0,67 0,5033 0,3133 

CW04 0,07 0,05 0,08 0,0667 -0,0900 

CW05 0,5 0,8 0,39 0,5633 0,3433 

CW06 0,34 0,4 0,6 0,4467 0,1300 

CW07 0,75 0,4 0,54 0,5633 0,0733 

CW08 0,27 0,2 0,17 0,2133 -0,1167 

      Média 0,3888 0,040 
CW = Amostras de cerâmica, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXXIII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

ZW01 0,36 0,39 0,33 0,3600 0,1767 

ZW02 0,26 0,24 0,30 0,2667 0,0933 

ZW03 0,40 0,36 0,57 0,4433 0,2833 

ZW04 0,44 0,21 0,23 0,2933 0,1633 

ZW05 0,41 0,33 0,55 0,4300 0,2400 

ZW06 0,19 0,20 0,19 0,1933 0,0500 

ZW07 0,72 0,57 0,63 0,6400 0,4700 

ZW08 0,36 0,36 0,27 0,3300 0,0600 

      Média 0,3696 0,192 
ZW = Amostras de Z350, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

Quadro LXXXIV - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-
Ceram 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

TW01 0,92 0,57 0,57 0,6867 0,4300 

TW02 0,40 0,45 0,50 0,4500 0,2067 

TW03 0,71 0,44 0,51 0,5533 0,3567 

TW04 0,29 0,30 0,36 0,3167 0,0800 

TW05 0,39 0,39 0,35 0,3767 0,1900 

TW06 0,49 0,56 0,41 0,4867 0,2167 

TW07 0,78 0,57 0,57 0,6400 0,3867 

TW08 0,44 0,41 0,42 0,4233 0,1933 

      Média 0,4917 0,258 
TW = Amostras de Tetric N-Ceram, R5 = Leituras de rugosidade, Mr5 = 
Média das rugosidades obtidas. 
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Os valores das leituras iniciais das coordenadas de cor das amostras antes de EAA seguido de 

escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros LXXXV a LXXXVII: 

 

 

Quadro LXXXV - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* 

CE1/C1 68,64 4,96 20,81 

CE2/C2 68,67 5,36 20,57 

CE5/C3 68,62 3,81 21,31 

CE7/C4 68,55 4,6 21,18 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

Quadro LXXXVI - Leituras iniciais de cor das amostras de Tetric 

N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* 

TE1/C1 68,65 7,92 23,29 

TE2/C2 69,08 7,99 22,68 

TE4/C3 69,11 7,78 24,13 

TE8/C4 68,45 8,01 22,94 

TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

Quadro LXXXVII - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* 

ZE1/C1 69,69 7,85 24,61 

ZE3/C2 69,72 7,22 25,02 

ZE7/C3 69,53 7,54 23,63 

ZE8/C4 69,52 7,49 24,48 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 
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Os valores das leituras iniciais das coordenadas de cor das amostras antes de EAA seguido de 

escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros 

LXXXVIII a XC: 

 

Quadro LXXXVIII - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* 

CE3/W1 68,74 4,32 20,28 

CE4/W2 68,91 5,27 20,17 

CE6/W3 67,94 4,76 19,15 

CE8/W4 68,92 5,39 19,15 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

Quadro LXXXIX - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* 

TE3/W1 69,33 7,80 24,95 

TE5/W2 69,60 7,74 24,12 

TE6/W3 68,55 8,21 24,02 

TE7/W4 69,06 8,40 22,39 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

Quadro XC - Leituras iniciais de cor das amostras de 
Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* 

ZE2/W1 69,70 6,89 24,60 

ZE4/W2 69,74 7,63 23,91 

ZE5/W3 69,64 7,37 24,94 

ZE6/W4 69,56 7,08 24,68 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 
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Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 1º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XCI a XCIII:  

 

 

Quadro XCI - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE1/C1 67,68 4,52 20,38 -0,96 -0,43 -0,43 1,13 

CE2/C2 68,10 5,17 20,20 -0,66 -0,19 -0,36 0,77 

CE5/C3 67,57 4,32 20,30 -1,04 0,51 -1,00 1,53 

CE7/C4 67,13 5,04 20,23 -1,42 0,44 -0,95 1,76 

Média 67,62 4,76 20,28 -1,02 0,08 -0,69 1,30 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

Quadro XCII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE1/C1 67,39 8,43 31,06 -1,26 0,51 7,76 7,87 

TE2/C2 70,14 8,26 20,02 1,06 0,27 -2,66 2,87 

TE4/C3 68,53 8,53 32,21 -0,58 0,75 8,07 8,12 

TE8/C4 69,81 8,2 20,14 1,35 0,19 -2,79 3,1 

Média 68,97 8,36 25,86 0,14 0,43 2,60 5,49 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

Quadro XCIII - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE1/C1 70,13 7,79 26,58 0,43 -0,06 1,97 2,01 

ZE3/C2 69,95 8,05 28,14 0,22 0,83 3,11 3,22 

ZE7/C3 70,09 7,97 26,87 0,55 0,43 3,24 3,31 

ZE8/C4 71,70 7,30 20,33 2,18 -0,19 -4,15 4,69 

Média 70,47 7,78 25,48 0,85 0,25 1,04 3,31 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 
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Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 1º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros XCIV a XCVI:  

 

Quadro XCIV - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE3/W1 67,92 4,49 20,04 -0,81 0,16 -0,23 0,85 

CE4/W2 68,36 4,17 20,47 -0,54 -1,10 0,30 1,26 

CE6/W3 66,75 4,60 20,27 -1,19 -0,15 1,12 1,64 

CE8/W4 68,45 4,01 20,64 -0,46 -1,38 1,48 2,07 

Média 67,87 4,32 20,36 -0,75 -0,62 0,67 1,46 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro XCV - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE3/W1 67,96 8,52 31,27 -1,37 0,71 6,31 6,49 

TE5/W2 70,32 8,32 21,50 0,71 0,58 -2,61 2,76 

TE6/W3 68,14 9,68 24,18 -0,41 1,47 0,16 1,53 

TE7/W4 70,40 8,20 20,41 1,33 -0,19 -1,98 2,39 

Média 69,21 8,68 24,34 0,07 0,64 0,47 3,29 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

Quadro XCVI - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE2/W1 70,05 7,93 26,36 0,35 1,03 1,76 2,06 

ZE4/W2 71,50 7,43 21,60 1,75 -0,19 -2,31 2,90 

ZE5/W3 69,71 7,94 26,21 0,07 0,57 1,27 1,39 

ZE6/W4 71,50 7,45 22,22 1,93 0,36 -2,46 3,14 

Média 70,69 7,69 24,10 1,03 0,44 -0,44 2,37 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 153153153153 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 2º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros XCVII a XCIX:  

 

 

Quadro XCVII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE1/C1 67,68 4,42 20,25 -0,96 -0,54 -0,56 1,23 

CE2/C2 68,27 5,14 19,44 -0,50 -0,22 -1,12 1,24 

CE5/C3 67,68 4,43 20,30 -0,93 0,62 -1,00 1,49 

CE7/C4 67,84 5,05 19,00 -0,71 0,45 -2,17 2,32 

Média 67,87 4,76 19,75 -0,78 0,08 -1,21 1,57 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro XCVIII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE1/C1 67,00 8,20 30,23 -1,65 0,28 6,93 7,12 

TE2/C2 69,19 8,32 22,15 0,11 0,32 -0,53 0,62 

TE4/C3 68,29 8,23 30,99 -0,82 0,44 6,86 6,92 

TE8/C4 68,08 8,49 22,21 -0,36 0,48 3,26 3,31 

Média 68,14 8,31 26,40 -0,68 0,38 4,13 4,49 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro XCIX - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE1/C1 69,77 7,54 25,46 0,07 -0,30 0,84 0,89 

ZE3/C2 69,72 7,99 27,93 0,00 0,76 2,90 2,99 

ZE7/C3 69,73 7,97 26,58 0,19 0,43 2,95 2,98 

ZE8/C4 69,86 7,84 26,93 0,34 0,34 2,45 2,49 

Média 69,77 7,84 26,73 0,15 0,31 2,29 2,34 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 

 



154154154154 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 2º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros C a CII: 

 

Quadro C - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE3/W1 67,72 4,47 20,07 -1,01 0,14 -0,21 1,04 

CE4/W2 68,48 4,21 20,60 -0,42 -1,06 0,43 1,21 

CE6/W3 67,23 4,41 19,80 -0,71 -0,34 0,65 1,02 

CE8/W4 68,56 4,04 20,71 -0,35 -1,35 1,56 2,09 

Média 68,00 4,28 20,30 -0,62 -0,65 0,61 1,34 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CI - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE3/W1 66,97 8,89 32,01 -2,35 1,08 7,05 7,50 

TE5/W2 69,65 8,38 22,85 0,04 0,63 -1,26 1,40 

TE6/W3 67,48 9,74 23,71 -1,07 1,53 -0,31 1,89 

TE7/W4 67,94 8,60 30,08 -1,12 0,20 7,68 7,76 

Média 68,01 8,90 27,16 -1,13 0,86 3,29 4,64 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CII - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE2/W1 68,97 7,97 26,74 -0,72 1,07 2,14 2,49 

ZE4/W2 70,52 7,59 23,89 0,78 -0,03 -0,02 0,78 

ZE5/W3 69,63 7,97 26,31 -0,01 0,60 1,37 1,49 

ZE6/W4 69,84 7,96 26,93 0,27 0,88 2,24 2,42 

Média 69,74 7,87 25,97 0,08 0,63 1,43 1,80 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 155155155155 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 3º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros CIII a CV:  

 

 

Quadro CIII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE1/C1 67,74 4,44 20,73 -0,9 -0,51 -0,08 1,03 

CE2/C2 68,46 5,13 20,03 -0,3 -0,23 -0,53 0,65 

CE5/C3 67,72 4,38 20,45 -0,89 0,57 -0,85 1,35 

CE7/C4 67,83 5,13 19,58 -0,72 0,53 -1,6 1,83 

Média 67,94 4,77 20,20 -0,70 0,09 -0,77 1,22 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CIV - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE1/C1 67,49 8,40 30,02 -1,16 0,47 6,72 6,83 

TE2/C2 69,14 8,55 23,26 0,06 0,55 0,58 0,80 

TE4/C3 68,78 8,23 30,82 -0,33 0,45 6,68 6,70 

TE8/C4 67,87 8,68 27,23 -0,58 0,67 4,28 4,37 

Média 68,32 8,47 27,83 -0,50 0,54 4,57 4,68 
TEC = Amostras de TetricN-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CV - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE1/C1 70,42 7,78 25,33 0,72 -0,06 0,72 1,01 

ZE3/C2 69,96 8,14 27,70 0,23 0,91 2,68 2,83 

ZE7/C3 70,14 7,75 25,87 0,60 0,20 2,24 2,32 

ZE8/C4 69,72 8,01 28,59 0,20 0,51 4,11 4,14 

Média 70,06 7,92 26,87 0,44 0,39 2,44 2,58 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 

 

 

 

 

 



156156156156 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 3º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros CVI a CVIII: 

 

 

Quadro CVI - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE3/W1 67,87 4,64 20,38 -0,86 0,31 0,10 0,91 

CE4/W2 68,51 4,23 20,45 -0,39 -1,04 0,28 1,14 

CE6/W3 67,11 4,39 20,33 -0,83 -0,37 1,18 1,48 

CE8/W4 68,71 5,11 19,64 -0,21 -0,28 0,48 0,59 

Média 68,05 4,59 20,20 -0,57 -0,35 0,51 1,03 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CVII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE3/W1 68,01 8,32 29,22 -1,31 0,51 4,26 4,48 

TE5/W2 69,24 8,54 25,08 -0,35 0,80 0,96 1,29 

TE6/W3 67,04 9,11 31,23 -1,51 0,90 7,21 7,42 

TE7/W4 67,72 8,70 31,79 -1,34 0,29 9,39 9,48 

Média 68,00 8,67 29,33 -1,13 0,63 5,46 5,67 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CVIII - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE2/W1 69,21 8,07 26,56 -0,48 1,18 1,96 2,33 

ZE4/W2 70,63 7,70 24,08 0,89 0,07 0,17 0,90 

ZE5/W3 69,59 8,05 26,20 -0,04 0,68 1,25 1,42 

ZE6/W4 70,02 8,07 26,89 0,45 0,98 2,20 2,45 

Média 69,86 7,97 25,93 0,21 0,73 1,40 1,78 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 157157157157 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 4º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros CIX a CXI: 

 

 

Quadro CIX - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE1/C1 67,70 4,40 20,60 -0,93 -0,55 -0,21 1,10 

CE2/C2 68,54 4,24 21,10 -0,23 -1,11 0,53 1,25 

CE5/C3 67,53 4,32 20,41 -1,08 0,50 -0,89 1,48 

CE7/C4 67,89 5,17 19,05 -0,66 0,57 -2,13 2,30 

Média 67,92 4,53 20,29 -0,73 -0,15 -0,68 1,53 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CX - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE1/C1 67,79 8,20 29,46 -0,86 0,28 6,16 6,22 

TE2/C2 68,55 8,72 25,60 -0,52 0,72 2,91 3,04 

TE4/C3 68,83 8,18 30,23 -0,28 0,39 6,09 6,10 

TE8/C4 67,71 8,72 27,38 -0,73 0,71 4,44 4,55 

Média 68,22 8,46 28,17 -0,60 0,53 4,90 4,98 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CXI - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE1/C1 70,51 7,60 24,77 0,81 -0,25 0,15 0,86 

ZE3/C2 69,89 8,01 27,65 0,17 0,79 2,62 2,74 

ZE7/C3 70,22 7,50 25,50 0,68 -0,04 1,87 1,99 

ZE8/C4 69,59 7,99 28,48 0,07 0,49 3,99 4,02 

Média 70,05 7,78 26,60 0,43 0,25 2,16 2,40 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 



158158158158 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 4º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros CXII a CXIV: 

 

 

Quadro CXII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE3/W1 67,75 4,45 20,40 -0,98 0,13 0,12 0,99 

CE4/W2 68,54 3,77 20,96 -0,36 -1,50 0,79 1,73 

CE6/W3 67,18 4,28 20,34 -0,76 -0,47 1,19 1,48 

CE8/W4 68,52 5,47 18,21 -0,39 0,07 -0,94 1,02 

Média 68,00 4,49 19,98 -0,62 -0,44 0,29 1,31 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A 

 

 

Quadro CXIII - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE3/W1 67,63 8,79 29,95 -1,70 0,98 5,00 5,37 

TE5/W2 69,28 8,51 25,10 -0,32 0,77 0,98 1,28 

TE6/W3 67,66 9,06 30,17 -0,88 0,84 6,15 6,26 

TE7/W4 67,45 8,80 31,57 -1,61 0,40 9,17 9,31 

Média 68,01 8,79 29,20 -1,13 0,75 5,33 5,56 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 
Quadro CXIV - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE2/W1 69,99 7,93 26,49 0,29 1,03 1,88 2,16 

ZE4/W2 68,95 7,90 26,24 -0,78 0,26 2,32 2,46 

ZE5/W3 69,44 7,93 25,90 -0,20 0,55 0,96 1,12 

ZE6/W4 69,81 8,09 26,80 0,24 1,00 2,11 2,34 

Média 69,55 7,96 26,36 -0,11 0,71 1,82 2,02 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 159159159159 

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 5º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros CXV a CXVII:  

 

 

Quadro CXV - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE1/C1 67,70 4,28 20,87 -0,93 -0,67 0,05 1,14 

CE2/C2 68,24 4,91 20,47 -0,52 -0,45 -0,09 0,69 

CE5/C3 67,55 4,25 20,36 -1,06 0,44 -0,94 1,48 

CE7/C4 67,60 4,45 19,67 -0,95 -0,14 -1,50 1,78 

Média 67,77 4,47 20,34 -0,87 -0,21 -0,62 1,27 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CXVI - Leituras de cor das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE1/C1 66,57 8,31 29,59 -2,07 0,38 6,29 6,63 

TE2/C2 67,75 8,65 26,73 -1,32 0,66 4,04 4,30 

TE4/C3 67,46 8,53 30,53 -1,65 0,75 6,39 6,64 

TE8/C4 67,31 8,71 28,26 -1,13 0,69 5,31 5,47 

Média 67,27 8,55 28,78 -1,54 0,62 5,51 5,76 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A 

 

 

 

Quadro CXVII - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE1/C1 70,85 7,85 25,37 1,15 0,00 0,76 1,37 

ZE3/C2 69,83 8,03 27,75 0,10 0,81 2,72 2,83 

ZE7/C3 70,22 7,41 25,18 0,68 -0,12 1,55 1,69 

ZE8/C4 69,72 7,97 28,44 0,19 0,47 3,96 3,99 

Média 70,15 7,82 26,68 0,53 0,29 2,25 2,47 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 



160160160160 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras das coordenadas e da estabilidade de cor (∆E) após EAA seguido de 5º 

ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos 

quadros CXVIII a CXX:  

 

Quadro CXVIII - Leituras de cor das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

CE3/W1 67,87 4,57 20,22 -0,86 0,24 -0,05 0,89 

CE4/W2 68,69 4,43 20,22 -0,21 -0,84 0,05 0,86 

CE6/W3 67,10 4,41 20,31 -0,84 -0,35 1,16 1,47 

CE8/W4 68,59 4,34 20,35 -0,32 -1,04 1,19 1,61 

Média 68,06 4,44 20,27 -0,56 -0,50 0,59 1,21 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CXIX - Leituras de cor das amostras de Tetric N- Ceram/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

TE3/W1 67,69 8,68 29,57 -1,63 0,87 4,62 4,97 

TE5/W2 68,03 8,77 31,47 -1,56 1,02 7,34 7,57 

TE6/W3 66,93 9,17 30,60 -1,62 0,96 6,57 6,83 

TE7/W4 67,19 8,84 31,31 -1,87 0,43 8,91 9,11 

Média 67,46 8,86 30,74 -1,67 0,82 6,86 7,12 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

 

 

 

Quadro CXX - Leituras de cor das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina L* a* b* ∆L ∆a ∆b ∆E 

ZE2/W1 69,06 8,03 26,75 -0,63 1,14 2,14 2,50 

ZE4/W2 68,89 7,92 26,47 -0,84 0,29 2,55 2,70 

ZE5/W3 69,26 7,94 26,26 -0,38 0,57 1,31 1,47 

ZE6/W4 69,65 8,00 27,05 0,09 0,91 2,36 2,53 

Média 69,21 7,97 26,63 -0,44 0,73 2,09 2,30 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A. 

  

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 161161161161 

Os valores das leituras iniciais de rugosidade das amostras antes de EAA seguido de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos quadros CXXI a CXXIII: 

 

 

 
Quadro CXXI - Leituras iniciais de rugosidade das amostras 
de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R0 R0 R0 Mro 

CE1/C1 0,25 0,23 0,18 0,2200 

CE2/C2 0,34 0,07 0,19 0,2000 

CE5/C3 0,18 0,17 0,28 0,2100 

CE7/C4 0,26 0,37 0,31 0,3133 

      Média 0,236 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R0 = Leituras de 
rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXII - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina Ro Ro Ro Mro 

TE1/C1 0,19 0,18 0,17 0,1800 

TE2/C2 0,17 0,20 0,19 0,1867 

TE4/C3 0,13 0,13 0,15 0,1367 

TE8/C4 0,15 0,19 0,14 0,1600 

      Média 0,166 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R0 = Leituras de 
rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXIII - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Z350/E.A.A. 

Resina Ro Ro Ro Mro 

ZE1/C1 0,07 0,07 0,08 0,0733 

ZE3/C2 0,11 0,1 0,09 0,1000 

ZE7/C3 0,08 0,08 0,11 0,0900 

ZE8/C4 0,08 0,07 0,09 0,0800 

      Média 0,086 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R0 = Leituras de rugosidade, 
Mro = Média das rugosidades obtidas. 

  

 

 

 



162162162162 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras iniciais de rugosidade das amostras antes de EAA seguido de escovação 

mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening podem ser vistas nos quadros CXXIV a 

CXXVI: 

 

 
Quadro CXXIV - Quadro Leituras iniciais de rugosidade 
das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica Ro Ro Ro Mro 

CE3/W1 0,07 0,13 0,57 0,2567 

CE4/W2 0,08 0,12 0,14 0,1133 

CE6/W3 0,31 0,08 0,37 0,2533 

CE8/W4 0,44 0,22 0,19 0,2833 

      Média 0,227 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R0 = Leituras de 
rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXV - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina Ro Ro Ro Mro 

TE3/W1 0,20 0,19 0,21 0,2000 

TE5/W2 0,15 0,14 0,16 0,1500 

TE6/W3 0,17 0,17 0,18 0,1733 

TE7/W4 0,26 0,21 0,17 0,2133 

      Média 0,184 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R0 = Leituras 
de rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXVI - Leituras iniciais de rugosidade das 
amostras de Z350/E.A.A. 

Resina Ro Ro Ro Mro 

ZE2/W1 0,10 0,08 0,09 0,0900 

ZE4/W2 0,08 0,11 0,08 0,0900 

ZE5/W3 0,09 0,10 0,10 0,0967 

ZE6/W4 0,08 0,08 0,09 0,0833 

      Média 0,090 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R0 = Leituras de 
rugosidade, Mro = Média das rugosidades obtidas. 

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 163163163163 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 1º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos 

quadros CXXVII a CXXIX: 

 

 

Quadro CXXVII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R1 R1 R1 Mr1 Ra 

CE1/C1 0,11 0,24 0,13 0,1600 -0,0600 

CE2/C2 0,17 0,12 0,24 0,1767 -0,0233 

CE5/C3 0,19 0,11 0,13 0,1433 -0,0667 

CE7/C4 0,17 0,14 0,33 0,2133 -0,1000 

      Média 0,173 -0,063 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetic N-Ceram/E.A.A. 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

TE1/C1 0,54 0,37 0,26 0,3900 0,2100 

TE2/C2 0,26 0,36 0,26 0,2933 0,1067 

TE4/C3 0,30 0,36 0,27 0,3100 0,1733 

TE8/C4 0,22 0,22 0,24 0,2267 0,0667 

      Média 0,305 0,139 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXIX - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

ZE1/C1 0,4 0,51 0,52 0,4767 0,4033 

ZE3/C2 0,52 0,46 0,57 0,5167 0,4167 

ZE7/C3 0,48 0,43 0,48 0,4633 0,3733 

ZE8/C4 0,46 0,48 0,33 0,4233 0,3433 

      Média 0,470 0,384 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das rugosidades 
obtidas. 
  

 

 

 



164164164164 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 1º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening 

podem ser vistas nos quadros CXXX a CXXXII: 

 

 

Quadro CXXX - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R1 R1 R1 Mr1 Ra 

CE3/W1 0,5 0,23 0,37 0,3667 0,1100 

CE4/W2 0,27 0,29 0,33 0,2967 0,1833 

CE6/W3 0,46 0,45 0,3 0,4033 0,1500 

CE8/W4 0,11 0,28 0,21 0,2000 -0,0833 

      Média 0,317 0,090 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXXI - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N- Ceram/E.A.A. 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

TE3/W1 0,33 0,37 0,41 0,3700 0,1700 

TE5/W2 0,19 0,19 0,20 0,1933 0,0433 

TE6/W3 0,38 0,19 0,19 0,2533 0,0800 

TE7/W4 0,24 0,22 0,21 0,2233 0,0100 

      Média 0,260 0,076 
TEW = Amostras de Tetric N- Ceram/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXXII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R1 R1 R1 Mr1 Ra 

ZE2/W1 0,46 0,28 0,25 0,3300 0,2400 

ZE4/W2 0,37 0,46 0,36 0,3967 0,3067 

ZE5/W3 0,37 0,24 0,27 0,2933 0,1967 

ZE6/W4 0,56 0,52 0,44 0,5067 0,4233 

      Média 0,382 0,292 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R1 = Leituras de rugosidade, Mr1 = Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 165165165165 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 2º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos 

quadros CXXXIII a CXXXV 

 

 

Quadro CXXXIII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R2 R2 R2 Mr2 Ra 

CE1/C1 0,13 0,37 0,17 0,2233 0,0033 

CE2/C2 0,24 0,19 0,31 0,2467 0,0467 

CE5/C3 0,27 0,16 0,34 0,2567 0,0467 

CE7/C4 0,11 0,15 0,14 0,1333 -0,1800 

      Média 0,215 -0,021 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 
 

 

 

Quadro CXXXIV - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

TE1/C1 0,32 0,37 0,34 0,3433 0,1633 

TE2/C2 0,29 0,18 0,32 0,2633 0,0767 

TE4/C3 0,41 0,33 0,24 0,3267 0,1900 

TE8/C4 0,15 0,16 0,16 0,1567 -0,0033 

      Média 0,273 0,107 
TEC = Amostras de Tetric N-Cerma/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXXV - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

ZE1/C1 0,47 0,49 0,61 0,5233 0,4500 

ZE3/C2 0,52 0,45 0,48 0,4833 0,3833 

ZE7/C3 0,37 0,49 0,45 0,4367 0,3467 

ZE8/C4 0,41 0,40 0,47 0,4267 0,3467 

      Média 0,468 0,382 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



166166166166 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 2º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening 

podem ser vistas nos quadros CXXXVI a CXXXVIII: 

 

Quadro CXXXVI - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R2 R2 R2 Mr2 Ra 

CE3/W1 0,26 0,69 0,23 0,3933 0,1367 

CE4/W2 0,2 0,52 0,13 0,2833 0,1700 

CE6/W3 0,62 0,29 0,16 0,3567 0,1033 

CE8/W4 0,5 0,45 0,46 0,4700 0,1867 

      Média 0,376 0,149 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXXVII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

TE3/W1 0,41 0,50 0,53 0,4800 0,2800 

TE5/W2 0,20 0,21 0,19 0,2000 0,0500 

TE6/W3 0,16 0,18 0,16 0,1667 -0,0067 

TE7/W4 0,35 0,34 0,34 0,3433 0,1300 

      Média 0,298 0,113 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXXXVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R2 R2 R2 Mr2 Ra 

ZE2/W1 0,29 0,31 0,22 0,2733 0,1833 

ZE4/W2 0,52 0,62 0,44 0,5267 0,4367 

ZE5/W3 0,27 0,35 0,19 0,2700 0,1733 

ZE6/W4 0,45 0,42 0,52 0,4633 0,3800 

      Média 0,383 0,293 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R2 = Leituras de rugosidade, Mr2 = Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 167167167167 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 3º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos 

quadros CXXXIX a CXLI: 

 

 

Quadro CXXXIX - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R3 R3 R3 Mr3 Ra 

CE1/C1 0,1 0,1 0,58 0,2600 0,0400 

CE2/C2 0,15 0,39 0,11 0,2167 0,0167 

CE5/C3 0,17 0,27 0,14 0,1933 -0,0167 

CE7/C4 0,07 0,2 0,14 0,1367 -0,1767 

      Média 0,202 -0,034 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXL - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N- Ceram/E.A.A. 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

TE1/C1 0,51 0,46 0,33 0,4333 0,2533 

TE2/C2 0,27 0,20 0,30 0,2567 0,0700 

TE4/C3 0,31 0,38 0,46 0,3833 0,2467 

TE8/C4 0,21 0,23 0,19 0,2100 0,0500 

      Média 0,321 0,155 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLI - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

ZE1/C1 0,55 0,51 0,62 0,5600 0,4867 

ZE3/C2 0,57 0,45 0,52 0,5133 0,4133 

ZE7/C3 0,50 0,44 0,42 0,4533 0,3633 

ZE8/C4 0,46 0,59 0,57 0,5400 0,4600 

      Média 0,517 0,431 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



168168168168 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 3º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening 

podem ser vistas nos quadros CXLII a CXLIV: 

 

 

Quadro CXLII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R3 R3 R3 Mr3 Ra 

CE3/W1 0,24 0,31 0,27 0,2733 0,0167 

CE4/W2 0,06 0,41 0,16 0,2100 0,0967 

CE6/W3 0,49 0,83 0,5 0,6067 0,3533 

CE8/W4 0,32 0,34 0,25 0,3033 0,0200 

      Média 0,348 0,122 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLIII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

TE3/W1 0,97 0,72 0,75 0,8133 0,6133 

TE5/W2 0,25 0,24 0,24 0,2433 0,0933 

TE6/W3 0,40 0,83 0,77 0,6667 0,4933 

TE7/W4 0,34 0,38 0,33 0,3500 0,1367 

      Média 0,518 0,334 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLIV - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R3 R3 R3 Mr3 Ra 

ZE2/W1 0,33 0,35 0,25 0,3100 0,2200 

ZE4/W2 0,44 0,55 0,39 0,4600 0,3700 

ZE5/W3 0,59 0,34 0,17 0,3667 0,2700 

ZE6/W4 0,58 0,49 0,50 0,5233 0,4400 

      Média 0,415 0,325 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R3= Leituras de rugosidade, Mr3= Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 169169169169 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 4º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos 

quadros CXLV a CXLVII: 

 

 

Quadro CXLV - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R4 R4 R4 Mr4 Ra 

CE1/C1 0,09 0,16 0,57 0,2733 0,0533 

CE2/C2 0,12 0,11 0,28 0,1700 -0,0300 

CE5/C3 0,17 0,14 0,27 0,1933 -0,0167 

CE7/C4 0,18 0,23 0,08 0,1633 -0,1500 

      Média 0,200 -0,036 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLVI - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

TE1/C1 0,49 0,48 0,22 0,3967 0,2167 

TE2/C2 0,32 0,24 0,35 0,3033 0,1167 

TE4/C3 0,21 0,30 0,40 0,3033 0,1667 

TE8/C4 0,17 0,20 0,19 0,1867 0,0267 

      Média 0,298 0,132 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLVII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

ZE1/C1 0,50 0,65 0,60 0,5833 0,5100 

ZE3/C2 0,45 0,47 0,46 0,4600 0,3600 

ZE7/C3 0,53 0,58 0,57 0,5600 0,4700 

ZE8/C4 0,50 0,55 0,44 0,4967 0,4167 

      Média 0,525 0,439 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 



170170170170 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 4º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening 

podem ser vistas nos quadros CXLVIII a CL: 

 

 

Quadro CXLVIII - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R4 R4 R4 Mr4 Ra 

CE3/W1 0,31 0,24 0,27 0,2733 0,0167 

CE4/W2 0,22 0,29 0,16 0,2233 0,1100 

CE6/W3 0,79 0,66 0,37 0,6067 0,3533 

CE8/W4 0,51 0,2 0,34 0,3500 0,0667 

      Média 0,363 0,137 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CXLIL - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

TE3/W1 0,89 0,90 0,83 0,8733 0,6733 

TE5/W2 0,22 0,23 0,22 0,2233 0,0733 

TE6/W3 0,40 0,78 0,59 0,5900 0,4167 

TE7/W4 0,37 0,34 0,23 0,3133 0,1000 

      Média 0,500 0,316 
TEW = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CL - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R4 R4 R4 Mr4 Ra 

ZE2/W1 0,44 0,43 0,50 0,4567 0,3667 

ZE4/W2 0,74 0,72 0,68 0,7133 0,6233 

ZE5/W3 0,52 0,44 0,17 0,3767 0,2800 

ZE6/W4 0,42 0,38 0,52 0,4400 0,3567 

      Média 0,497 0,407 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R4= Leituras de rugosidade, Mr4= Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 

 



A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s | 171171171171 

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 5º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 68, Colgate podem ser vistas nos 

quadros CLI a CLIII: 

 

 

 

Quadro CLI - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R5 R5 R5 Mr5 Ra 

CE1/C1 0,24 0,22 0,24 0,2333 0,0133 

CE2/C2 0,14 0,2 0,14 0,1600 -0,0400 

CE5/C3 0,33 0,1 0,13 0,1867 -0,0233 

CE7/C4 0,23 0,15 0,43 0,2700 -0,0433 

      Média 0,213 -0,023 
CEC = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CLII - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

TE1/C1 0,59 0,54 0,30 0,4767 0,2967 

TE2/C2 0,27 0,25 0,40 0,3067 0,1200 

TE4/C3 0,32 0,38 0,34 0,3467 0,2100 

TE8/C4 0,16 0,22 0,17 0,1833 0,0233 

      Média 0,328 0,163 
TEC = Amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CLIII - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

ZE1/C1 0,71 0,60 0,59 0,6333 0,5600 

ZE3/C2 0,53 0,54 0,62 0,5633 0,4633 

ZE7/C3 0,44 0,51 0,64 0,5300 0,4400 

ZE8/C4 0,49 0,52 0,54 0,5167 0,4367 

      Média 0,561 0,475 
ZEC = Amostras de Z350/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das rugosidades 
obtidas. 

  

 

 



172172172172 | A p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e sA p ê n d i c e s  

Os valores das leituras de rugosidade e rugosidade média de superfície (Ra) das amostras após 

EAA seguido de 5º ciclo de escovação mecânica com dentifrício RDA* 180, Colgate Total Plus Whitening 

podem ser vistas nos quadros CLIV a CLVI: 

 

 

 

Quadro CLIV - Leituras de rugosidade das amostras de Cerâmica/E.A.A. 

Cerâmica R5 R5 R5 Mr5 Ra 

CE3/W1 0,39 0,25 0,2 0,2800 0,0233 

CE4/W2 0,09 0,11 0,38 0,1933 0,0800 

CE6/W3 0,32 0,77 0,63 0,5733 0,3200 

CE8/W4 0,25 0,15 0,91 0,4367 0,1533 

      Média 0,371 0,144 
CEW = Amostras de Cerâmica/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das rugosidades 
obtidas. 

 

 

 

Quadro CLV - Leituras de rugosidade das amostras de Tetric N-Ceram/E.A.A. 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

TE3/W1 0,98 0,85 0,78 0,8700 0,6700 

TE5/W2 0,28 0,29 0,30 0,2900 0,1400 

TE6/W3 0,57 0,88 0,68 0,7100 0,5367 

TE7/W4 0,39 0,34 0,23 0,3200 0,1067 

      Média 0,548 0,363 
TEW = Amostras deTetric N-Ceram/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das 
rugosidades obtidas. 

 

 

 

Quadro CLVI - Leituras de rugosidade das amostras de Z350/E.A.A. 

Resina R5 R5 R5 Mr5 Ra 

ZE2/W1 0,41 0,35 0,35 0,3700 0,2800 

ZE4/W2 0,69 0,74 0,48 0,6367 0,5467 

ZE5/W3 0,60 0,47 0,17 0,4133 0,3167 

ZE6/W4 0,46 0,36 0,59 0,4700 0,3867 

      Média 0,473 0,383 
ZEW = Amostras de Z350/E.A.A, R5= Leituras de rugosidade, Mr5= Média das rugosidades obtidas. 

 

 


