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RESUMO 

 

Estabilidade de cor de cimentos resinosos ativados de forma foto e dual em 

função de diferentes cores  

 

 

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a estabilidade de cor de diferentes 

cores de cimento (transparente, claro, e escuro) polimerizados de forma foto (Choice 

2 – Bisco, Rely X Veneer - 3M ESPE) ou dual (Variolink II – Ivoclar-Vivadent, All 

Cem – FGM). Um espectrofotômetro (Easyshade - VITA) foi usado para medir a cor 

das amostras (n=6) imediatamente após a confecção do espécime, 7 dias, 30 dias e 

90 dias após. Os valores médios de diferença de cor (∆E) foram maiores para as 

cores transparente (∆E = 4,41), seguido pelas cores claras (∆E = 3,12) e escuras 

(∆E = 3,25). Os valores médios de ∆E foram menores para os cimentos fotoativados 

(Choice 2 ∆E = 2,79; Rely X Veneer ∆E = 3,49) em comparação com os cimentos 

duais (Variolink II ∆E = 3,60; All Cem ∆E = 4,48). Um aumento dos valores ∆E foram 

observados com o aumento dos períodos de tempo avaliados (7 dias ∆E = 2,79; 30 

dias ∆E = 3,73; 90 dias ∆E = 4,25).  
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ABSTRACT 

 

Redox potencial of ascorbic acid after sodium hypoc hlorite deproteinization to 

root dentine with different adhesive systems 

 

The aim of this study was to evaluate the color stability of different cement 

color (transparent, clear, and dark) of light-polymerized resin cement (Choice 2 - 

Bisco, Rely X Veneer - 3M ESPE) or dual-cured cement (Variolink II – Ivoclar-

Vivadent , All Cem - FGM). Spectrophotometer (Easyshade - VITA) was used to 

measure the color of samples (n = 6) immediately after preparation, 7 days, 30 days 

and 90 days. The mean color difference (∆E) was higher for transparent colors (∆E = 

4,41), followed by light (∆E = 3,12) and dark colors (∆E = 3,25). The mean values of 

∆E were lower for the light-polymerized resin cement (Choice 2 ∆E = 2,79; Rely X 

Veneer ∆E = 3,49) compared to the dual-cured cement (Variolink II ∆E = 3,60; All 

Cem ∆E = 4,48). An increase in ∆E values was observed with increasing periods of 

time (7 days ∆E = 2,79; 30 days ∆E = 3,73; 90 days ∆E = 4,25).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cimentação adesiva empregando materiais resinosos tem sido amplamente 

utilizada em tratamentos estéticos com os sistemas restauradores indiretos (Blatz 

2002, Della Bona 2008). A falha ou sucesso de uma restauração estética depende 

da estabilidade de cor desses materiais (Abu-Bark 2000, Koishi 2002).  

Vários estudos foram realizados avaliando a estabilidade de cor das resinas 

compostas (Fontes 2009, Pires de Souza 2007, Uchida 1998, Usumez 2005, 

Malaspina 2009), no entanto, poucos estudos avaliaram a estabilidade de cor do 

cimentos resinosos (Koishi 2002). Os cimentos resinosos apresentam composição 

parecida com a das resinas compostas para restauração (matriz resinosa e 

partículas inorgânicas com silano), e assim esses materiais, da mesma forma que as 

resinas compostas (Uchida 1998), podem estar sujeitos ao manchamento ou 

descoloração na cavidade bucal ao longo do tempo. 

O sistema de polimerização dos cimentos resinosos pode ser de indução por 

fotoativação ou peroxidoamina, ou ainda podem ser usados os dois sistemas, sendo 

conhecidos como duais (Kramer 2000). Os cimentos fotoativados oferecem grande 

quantidade de cores, consistências e composições. Além disso, sua aplicação 

clínica é facilitada pelo maior tempo de manipulação.  O sistema dual é beneficiado 

pela dupla polimerização, resultando assim em maior grau de conversão (Peutzfeldt 

1995). Uma vez que a alteração de cor das resinas compostas está relacionada ao 

grau de conversão do material (Imazato 1995), a estabilidade de cor dos cimentos 

resinosos também pode estar relacionada ao tipo de sistema iniciador do cimento 
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utilizado. Dessa forma, mais pesquisas são necessárias para avaliar essa 

característica. 

Além disso, óxidos inorgânicos são adicionados para conferir cor ao material 

(Craig 2002). Atualmente, os cimentos resinosos oferecem uma grande diversidade 

de cores, cuja quantidade varia conforme o fabricante. Os poucos estudos que 

avaliaram a estabilidade de cor do cimentos resinosos (Koishi 2002) não 

compararam as diferentes cores entre si. Uchida e colaboradores verificaram que 

cores mais claras de resina composta eram sujeitas a maior descoloração com o 

passar do tempo (Uchida 1998). Assim, a estabilidade de cor dos cimentos 

resinosos pode estar relacionada a diversidade de cores do material. 

Existem diversos procedimentos que podem ser utilizados para avaliar a cor 

(matiz, croma, valor) dos materiais odontológicos. A análise visual do profissional 

através da escala de cor é considerada uma forma subjetiva e imprecisa de análise. 

Dada à subjetividade durante a mensuração e escolha da cor na clínica, uma série 

de instrumentos eletrônicos foram desenvolvidos para facilitar e tornar mais objetivo 

o processo de seleção e avaliação de cor dos dentes e/ou materiais. Técnicas que 

empregam espectrofotômetros, colorímetros ou técnicas de análise de imagem com 

a ajuda de softwares são consideradas objetivas (Judeh 2009, Kanawati 2009, 

Gross 1977). Por isso, a utilização destes novos métodos de avaliação podem 

contribuir para o conhecimento e estudo da cor e sua estabilidade nos materiais 

dentários.  

Desse modo, o objetivo do presente estudo será avaliar por meio de um 

espectrofotômetro, a estabilidade de cor de diferentes cimentos resinosos e a 

influência dos matizes de cor em sua descoloração. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

As restaurações cerâmicas apresentam adequadas propriedades físicas, 

mecânicas, de biocompatibilidade e estéticas. Para sua fixação é necessário um 

agente cimentante. Assim, o resultado final e longevidade dessa restauração 

cerâmica dependem do comportamento desse material de cimentação, sendo que 

diferentes cimentos podem ser selecionados nas diferentes situações clínicas (Hill 

2011), ou seja, o procedimento de cimentação é um determinante entre o sucesso 

ou fracasso da restauração indireta instalada na boca de um paciente. 

A palavra cimentação descreve o uso de uma substância moldável para vedar 

um espaço ou fixar dois componentes de constituição diferente um contra o outro ou 

conjuntamente. Os cimentos odontológicos devem exibir uma viscosidade 

suficientemente baixa para escoarem ao longo da interface do substrato dentário e 

do componente prótético, ou seja, serem capazes de impregnar ambas as 

superfícies para manter, após seu endurecimento, a restauração ou componente 

protético no lugar. Um dos principais propósitos dos agentes de cimentação é vedar 

os espaços vazios entre as superfícies contra a penetração de fluidos orais e 

invasão bacteriana, além de melhorar a retenção da prótese. Os cimentos devem 

ser compatíveis com as estruturas adjacentes, para que não se formem espaços 

vazios que possam debilitar a efetividade do agente de cimentação, e devem ser 

suficientemente fluidos para escoar em um filme contínuo de espessura, ou seja, 

combinando propriedades físicas, químicas e biológicas {Anusavice, 1998 #50}. 

Atualmente, dentro de um contexto de odontologia minimamente invasiva as 

restaurações cerâmicas são cada vez mais produzidas com uma espessura menor 
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para maior preservação de estrutura dentária. Assim, o cimento pode transparecer, 

dependendo da espessura ou tipo da cerâmica utilizada sobre os mesmos 

{Archegas, 2012 #254}. Contudo, cimentos resinosos podem estar sujeitos ao 

manchamento ou descoloração na cavidade bucal ao longo do tempo.  

Diferentes fatores podem influenciar na estabilidade de cor dos materiais de 

cimentação, como por exemplo, o método de ativação do cimento (foto-ativado, 

químico ou dual), composição, etc {Schneider, 2012 #253}.  

Portanto, o estudo dos diferentes fatores que podem influenciar na 

estabilidade de cor do cimento resino se faz fundamental. 

 

Cor 

A cor é resultante do efeito da reflexão das ondas de luz por um dado 

material. O sistema mais usado para a padronização de cores foi idealizado por 

Munsell, no qual as dimensões da cor eram compreendidas por matiz, valor e croma, 

que são os componentes de sua teoria tridimensional {Clark, 1931 #52}. 

Em 1976 a Comissão Internacional de Iluminação (Commission Internationale 

l’Éclairage – CIE) definiu um universo de cor denominado CIE-Lab, que suporta a 

teoria de que a percepção da cor é baseada em três receptores distintos nos olhos 

(vermelho, verde e azul). O CIE-Lab representa o universo da cor uniforme, onde 

distâncias equivalentes correspondem a diferenças de cor semelhantes em sua 

percepção. Os eixos são identificados por L*, a* e b*. O valor L* é a medida da 

luminosidade de um objeto e é quantificado em uma escala na qual o preto puro tem 

valor de L* igual a zero; e valor de L* igual a 100, para um branco puro. O valor de 

a* é a medida da quantidade de vermelho (a* positivo) ou verde (a* negativo). O 

valor de b* é a medida da quantidade de amarelo (b* positivo) ou azul (b* negativo). 
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As coordenadas a* e b* aproximam-se de zero para cores neutras (branco, cinza) e 

aumentam de magnitude para cores mais saturadas ou intensas {CIdlE, 1986 #53}, 

{Sikri, 2010 #51}. 

 

Metodo 

Existem diversos procedimentos que podem ser utilizados para avaliar 

mudanças de cor de um dente. Estes métodos podem ser classificados em 

subjetivos ou objetivos. A análise visual do profissional através da escala de cor é 

considerada uma forma subjetiva de análise. Técnicas que empregam 

espectrofotômetros, colorímetros ou técnicas de análise de imagem com a ajuda de 

softwares são consideradas objetivas {Brewer, 2004 #17} . 

Em sua revisão de literatura Brewer et al. afirmam que o foco clínico de cores 

em Odontologia é a seleção e a avaliação do resultado final. Contudo o processo é 

mais complicado do que estes pontos de forma isolada. Os autores abordam a luz, a 

percepção da cor, o ambiente adequado para escolha da cor e os diferentes tipos de 

guias para seleção da cor, como as escalas Vita Classic, Vita W3D Master, 

Chomascop, e os atuais espectrofotômetros como o EasyShade. Diferentes 

variáveis podem afetar o processo de escolha da cor dentária como a espessura da 

restauração, tipo e restauração, temperatura de queima da porcelana. Assim, os 

autores afirmam que discutir com o técnico o método preferido de documentação e 

comunicação das informações pode favorecer o processo de seleção e duplicação 

da cor de uma restauração {Brewer, 2004 #17}. 

Pascual Moscardo (2006) abordaram a importância da correta seleção de cor 

para a realização de restaurações. Os autores afirmam que a cor é modulada por 

uma série de fatores que devem ser conhecidas pelo profissional, como o ambiente 
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e o objeto de observação. Uma opção seria a utilização do espectrofotômetro 

EasyShade da empresa Vita, para auxiliar na escolha correta da cor. Desta forma a 

chance de equívoco diminuiria frente ao aumento da demanda estética em 

restaurações dentárias {Pascual Moscardo, 2006 #15}. O aparelho possui uma 

ponteira digital capaz de ler numericamente a cor dos dentes ou de restaurações e 

compará-las com as escalas de cor VITA Clássica e/ou VITAPan 3DMaster. O 

aparelho apresenta fibras ópticas para iluminar o dente e sensores 

espectrofotométricos. Também possui um visor que possibilita a seleção de medição 

da cor de diferentes maneiras. Os espectrofotômetros são matematicamente 

combinados de acordo com o material selecionado, portanto, trata-se de um 

aparelho material dependente.  

Dozic et al. avaliaram diferentes formas de selecionar cor em Odontologia. 

Espécimes in vitro (A1, A2, A3, A3.5, e A4 Vita Lumin) foram medidos 5 vezes por 

cinco aparelhos eletrônicos (ShadeScan, Easyshade, Ikam, IdentaColor II, e 

ShadeEye) por dois operadores. In vivo, os incisivos centrais de 25 estudantes 

também foram avaliados pelos mesmos aparelhos. Não foram encontradas 

diferenças entre os operadores. A precisão dos aparelhos pode ser descrita da 

seguinte forma: Easyshade > ShadeScan = Ikam > IdentaColor II > ShadeEye. No 

estudo in vivo, o Easyshade e Ikam foram os mais precisos. O IdentaColor II foi 

considerado sem precisão adequada (DeltaE(a)= 3.4) {Dozic, 2007 #44}. 

Outros espectrofotômetros também estão disponíveis no mercado. Lee, em 

2007, utilizou o espectrofotômetro Color Eye 7000A (NY, USA). Avaliou a diferença 

de translucidez por diferentes fontes de iluminação (luz natural, luz incandescente, e 

luz fluorescente), a cor e espectro refletido de três cores de uma porcelana dentária 

(IPS d.SIGN, Ivoclar Vivadent) e três porcelanas. As aferições foram feitas também 
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após termociclagem. Os valores de translucidez variaram dependendo do tipo de 

iluminação, material e após a termociclagem. Portanto, diferenças de translucidez 

pelo tipo de iluminação empregada devem ser consideradas durante a avaliação de 

cor em restaurações de porcelana e reparos com resina composta {Lee, 2007 #16}. 

Simular a cor natural de um dente é um procedimento difícil de ser realizado 

em função das limitações das escalas de cor e da subjetividade envolvida durante a 

própria seleção da cor. Por isso, da Silva et al. avaliaram a efetividade de um 

espectrofotômetro na reprodução da cor dos dentes. Duas coroas metalocerômicas 

foram fabricadas para incisivos centrais superiores de 36 pacientes usando duas 

técnicas de seleção da cor. A primeira técnica foi a visual usando três escalas de 

cor, enquanto a segunda utilizando um espectrofotômetro. A diferença de cor foi 

medida nos terços cervical, médio e incisal das coroas fabricadas. Os resultados 

deste estudo indicaram que as restaurações realizadas com o espectrofotômetro 

tiveram um resultado mais próximo do ideal em comparação com o método 

convencional {Da Silva, 2008 #18}. 

Ahn, em 2008, determinaram diferença de translucidez de cerâmicas de 

diferentes sistemas nas cores A2 e A3. A espessura dos espécimes foi de 1,5 mm. A 

medida foi realizada sobre fundo totalmente branco e preto. Os autores afirmam que 

a translucidez dos sistemas avaliados sob a luz natural é menor quando comparada 

sob a luz fluorescente ou incandescente {Ahn, 2008 #21}. 

Della Bona et al. testaram a hipótese de que a concordância de cor pelo 

método visual e utilizando um espectrofotômetro é maior usando a escala Vita 3D-

Master (3D) em comparação com a escala Vita classical (VC). Três tipos de 

observadores foram selecionados: leigos (GP), estudantes (DS) e dentistas (DD). 

Todos os observadores (n=600) usaram os dois sistemas de escala (3D and VC). A 
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cor também foi identificada por um espectrofotômetro (Vita Easyshade) para 

determinar a concordância com as diferentes escalas. Os estudantes obtiveram 

melhores resultados com a escala VC em relação a 3D. Dentistas mostraram os 

maiores valores de concordância com as duas escalas {Della Bona, 2009 #45}. 

 

Estabilidade de cor dos cimentos 

Em relação ao cimento resinoso, cimentos de polimerização química, 

fotoativados, ou duais têm sido utilizados em Odontologia.  

Uchida et al. avaliaram as alterações de cores de resina composta em função 

das diferentes cores escolhidas. Cinco cores de duas resinas compostas foram 

selecionadas e expostas à luz ultravioleta (37 °C p or 24 horas). A cor foi medida 

antes e após a exposição utilizando o sistema CIE L*a*b*. Para os dois sistemas 

testados a alteração de cor foi maior quanto mais clara era a cor {Uchida, 1998 #38}. 

Koishi et al. avaliaram a influência da luz na estabilidade de cor dos cimentos 

resinosos duais. Seis cimentos foram utilizados no trabalho [Bistite II (BI), Clapearl 

DC (CL), Dicor Light (DI), G-Cera Cosmotech II (GC), Lute-It (LU) e Variolink II (VA). 

Espécimes em forma de discos foram preparados de dois modos diferentes: (i) dual, 

com exposição da luz por 120 s e (ii) apenas química, sem exposição de luz. 5 

espécimes foram confeccionados para cada material e condição experimental. Após 

24 h, todos os espécimes foram imersos em água a 37 °C por 24 semanas. A 

primeira leitura foi feita após 24 h após confecção dos espécimes e 1, 2, 3, 4, 8, 12, 

16 e 24 semanas. A alteração de cor (Delta E*) entre as primeiras 24 h e o período 

avaliado foi calculado e analisado com uma análise de variância (ANOVA). Delta E* 

foi influenciado pelo material, modo de polimerização e pelo tempo de 

armazenamento. Após 24 semanas os espécimes com polimerização dual 
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mostraram menores valores de alteração de cor em relação aos químicos, exceto 

para o VA. O Clapearl DC demonstrou os menores valores de alteração (1.9 +/- 0.2) 

entre os espécimes duais e o Variolink II os menores (4.5 +/- 0.9) entre os de 

polimerização química após 24 semanas. Os cimentos duais devem ser expostos a 

luz para assegurar a estabilidade de cor do material {Koishi, 2002 #34}. 

Karaagaclioglu et al. avaliaram o efeito de diferentes cores de cimento e 

armazenamento em água na cor final de restaurações reforçadas por leucita. Duas 

cores de cimento (Vita A1 and A3) foram utilizadas. 20 discos com 0.8 mm de 

espessura e 5 mm de diâmetro foram preparados utilizando IPS Empress. Estes 

foram cimentados em dentes humanos. A cor foi aferida com um espectrofotômetro. 

Dez espécimes por grupo foram confeccionados; em um grupo utilizou-se o Vita A1, 

Rely X ARC, enquanto em outro utilizou-se o Vita A3, Rely X ARC. A cor final foi 

aferida imediatamente apos a cimentação e 3, 30, 90 dias após. O sistema CIE L*, 

a*, b* foi usado. Os espécimes foram armazenados em água entre os intervalos. 

Diferenças na cor dos espécimes cimentados com as diferentes cores de cimento 

não foram perceptíveis (DeltaE<3.7), independente do intervalo avaliado. Foi notada 

diferença de cor entre os períodos avaliados {Karaagaclioglu, 2008 #50}. 

Miranda e colaboradores, em 2009, avaliaram a alteração de cor de 30 

amostras confeccionadas com três cimentos resinosos duais (Rely X ARC, Rely X 

U100, AllCem), utilizando ou não fotopolimerização. As amostras foram 

armazenadas em água destilada e a cor foi mensurada imediatamente e após 15, 30 

e 45 dias, utilizando o aparelho VITA Easyshade. Os dados foram submetidos à 

análise estatística indicando existir diferença estatisticamente significante entre os 

grupos de estudo. Os grupos 1, 3, 4, 5 e 6 demonstraram não haver alteração de cor 

significativa em nenhum dos tempos de avaliação (p > 0,05), enquanto no grupo 2 
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existiu alteração significativa (p = 0,0). Concluiu-se que a avaliação de cor inicial dos 

cimentos resinosos não correspondeu à cor indicada pelos fabricantes, bem como 

se observou uma diferença na estabilidade de cor do cimento RelyX ARC quando 

não se empregou a fotoativação (Miranda et al. 2009). 

Algahtani et al. (2012) estudaram o efeito de diferentes cores de cimento e 

duas espessuras de cerâmica (0.5 mm e 0.7 mm) na estabilidade de cor de 3 

cerâmicas diferentes {Alqahtani, 2012 #255}. Um espectrofotômetro (Color Eye 

7000A - CIE (L*a*b*) foi usado para medir os cimentos (Translucent, White Opaque, 

B0.5, A1, e A3 do Rely X Veneer). Os valores de ∆E foram maiores para Esthetic, 

seguido pela ceramica ZirPress, com menor valor para E.max. Os valores de ∆E 

diminuíram quando a espessura de cerâmica aumentou de 0.5 mm para 0.7 mm. O 

cimento Branco Opaco aumentou o ∆E quando comparado com (TR, B0.5, A1, e 

A3). 

 

Outros fatores 

Cura et al. avaliaram seis sistemas adesivos para cimentação de facetas de 

porcelana em esmalte. Um total de setenta discos de cerâmica IPS Empress (4-mm 

de diâmetro, e 3-mm de altura) foi preparado, assim como uma superfície plana de 

esmalte em prémolares e molares humanos. Os dentes foram separados em sete 

grupos (n=10). Os seguintes adesivos foram utilizados: Scotchbond Multi Purpose 

Plus, Heliobond, PQ1, SE Bond, Prime&Bond NT, e Prompt L-Pop. O sétimo grupo 

(controle) não recebeu nenhum adesivo. Todos os grupos foram cimentados com o 

cimento Opal Luting Composite. Os espécimes foram armazenados por 30 dias em 

água destilada. Os resultados foram os seguintes, em ordem decrescente de 

resistência adesiva: Prompt L-Pop, 25.46; Prime&Bond NT, 18.99; Heliobond, 17.28; 
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SE Bond, 16.21; PQ1, 15.60; Scotchbond MPP, 14.82; e controle, 10.55. O grupo 

controle exibiu valores menores significativamente, enquanto Prompt L-Pop mostrou 

resultados superiores estatisticamente {Cura, 2003 #11}. 

Diferentes adesivos foram avaliados para este tipo de procedimento clínico. 

Contudo, hoje é relatado que a cimentação com adesivos auto-condicionantes pode 

determinar incompatibilidade entre os monômeros resinosos ácidos que estão 

presentes na camada inibida destes adesivos e o catalisador peróxido-amina 

empregados nos cimentos resinosos de polimerização dual (Salz, Zimmermann et 

al.). 

Gaintantzopoulou et al. investigaram a alteração de cor de diferentes tipos de 

adesivos sob as condições de armazenamento em água e sob a luz. Também 

avaliaram a influência destas alterações na estabilidade de cor de um sistema 

restaurador direto. Os adesivos testados foram: One-Up Bond F (OB/Tokuyama), 

Adper Prompt L-Pop (PL/3M Espe) e Optibond Solo Plus (OS/Kerr). Dez discos 

foram preparados para cada adesivo (OB(1), LP(1), OS(1)). 30 discos de TPH 

Spectrum (Caulk/Dentsply) também foram feitos e aplicados com os três adesivos 

sobre uma superfície de dentina (OB(2), LP(2), OS(2)). Os espécimes foram 

armazenados por 30 dias em água (37+/-1 °C) sem pre sença de luz, e ,em seguida, 

expostos à luz ultravioleta. A avaliação foi feita utilizando o sistema CIEL*a*b* 

imediatamente após a polimerização do material (baseline), após 7 e 30 dias do 

armazenamento em água e 360h de exposição a luz UV. Todos os adesivos 

avaliados exibiram alterações de cor significantes. One-Up Bond F apresentou a 

maior alteração de cor enquanto o Optibond Solo Plus apresentou a menor. Dos 

espécimes aplicados sobre dentina, o One-Up Bond F induziu o maior efeito na 
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mudança de cor da resina. Para o Adper Prompt L-Pop e o Optibond Solo Plus não 

foram encontradas diferenças {Gaintantzopoulou, 2009 #41}. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Com base nas hipóteses estabelecidas na introdução e nos resultados das 

diferentes pesquisas transcritas na revisão de literatura, este trabalho testará as 

seguintes hipóteses:  

 

 

• o tempo influencia na alteração de cor dos cimentos resinosos;  

 

• o tipo de polimerização do agente cimentante (foto ou dual) influencia nos 

valores de mudança de cor.  

 

• os diferentes matizes do cimento promovem diferentes valores de 

alteração de cor;  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Três cores de cimentos resinosos e quatro cimentos (Rely X Veneer – 

3M/ESPE; Choice 2 – Bisco; Variolink II – Ivoclar-Vivadent; AllCem – FGM) foram 

utilizados neste estudo.  

 
Tabela 1 – Cimentos utilizados na presente pesquisa.  
 

Material/Fabricante  
Método de 

polimerização  
Cor 

Translúcida 
Cor  

Clara 
Cor  

Escura 
Choice 2 

Bisco 
Fotoativado Translucent A1 A2 

Rely X Veneer 
3M ESPE 

Fotoativado 
Tr 

Translucent 
Shade 

A1 
Light 

Yellow 

A3 
Opaque Yellow 

Variolink II 
Ivoclar-Vivadent 

Dual Transparent 
A1 

White 
(110/A1) 

A3 
Yellow/Universal 

(210/A3) 
AllCem 
FGM 

Dual Transparente A1 A3 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 1 - Cimentos resinosos (A - Choice 2 – Bisco; B - Rely X Veneer – 3M/ESPE; C - Variolink II – 
Ivoclar-Vivadent; D - AllCem – FGM) utilizados neste estudo.  
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Cada cimento foi manipulado conforme as instruções do fabricante. Seis 

espécimes com 5 mm de diâmetro e 1 mm de espessura foram confeccionados para 

cada condição experimental, com o auxílio de uma matriz de politetrafluoretileno 

entre duas placas de vidro. A polimerização (Dental Woodpecker LED -

1200mW/cm2) foi realizada conforme recomendado por cada fabricante (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – A - Matriz de politetrafluoretileno entre duas placas de vidro para confecção do espécime. 
B – Polimerização do espécime pelo tempo recomendado pelo fabricante. 

 

Os espécimes foram removidos da matriz e armazenados em água 

deionizada a 37οC. Utilizando um colorímetro digital EasyShade (Vita Zahnfabrik, 

Germany) (Figura 3) e  posicionando os espécimes sobre uma superfície plana 

horizontal de fundo branco e calibrando a ponta da leitura óptica, foi feito o registro 

inicial da cor. A primeira avaliação da cor foi determinada considerando o tempo final 

de 7 dias e o inicial de 24 horas, como “baseline”. Os espécimes foram novamente 

armazenados em água destilada. Novas medidas foram feitas após 30 e 90 dias. 

Previamente a leitura o corpo de prova era lavado com spray água/ar por 5 

segundos e secos com papel absorvente. 
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Figura 3 – Espectrofotômetro utilizado na presente pesquisa (Easyshade – VITA). 

 

A estabilidade de cor foi avaliada pela determinação da diferença de cor (∆E) 

entre os registros iniciais e o período avaliado. 

∆E é normalmente calculada a partir da fórmula: 

 

∆E = [(∆L�)2 + (∆a�)2 + (∆b�)2]1/2 

∆L* = L*f – L*i, 

∆a* = a*f – a*i 

∆b* = b*f – b*i 

onde “i” corresponde ao valor inicial e “f” corresponde ao valor final; L indica a 

luminosidade da amostra; a* consiste no eixo de cores verde (-a) e vermelho (+a); e 

b* representa o eixo das cores azul (-b) e amarelo (+b). 

 

As leituras foram realizadas com um fundo padrão branco, com a finalidade 

de evitar interferência em função do fundo. Além disso, a ponteira foi sempre 

posicionada no centro do corpo de prova, com um ângulo de 90 graus em relação à 

superfície plana do disco de cimento resinoso.  
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Toda a fase laboratorial de confecção dos espécimes utilizados no 

experimento foi realizada em sala com umidade do ar e temperatura ambiente 

controladas. Assim, todas as amostras foram confeccionadas sob temperatura de 23 

± 2 oC e umidade relativa 50 ± 5%.  

O planejamento estatístico foi realizado pelo teste Anova a três critérios (cor 

do cimento, tipo de polimerização e tempo) com medidas repetidas. As possíveis 

diferenças estatísticas entre os grupos foram determinadas pelo teste de Tukey 

HSD, a nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

As médias e desvio-padrão referentes à variação de cor de cada grupo 

experimental estão reportados na Tabela 2.  

Para verificar se a diferença dos valores numéricos entre os grupos 

experimentais era estatisticamente significante, foi aplicada a análise de variância 

(Anova) a três critérios com medidas repetidas, considerando como variáveis 

independentes o material, a cor e o tempo. 
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Tabela 2 – Variação de cor (∆E) média para os grupos avaliados neste estudo. 

Material Tempo (dias) Cor 
Desvio 
Padrão Média 

Choice 2 
Bisco 

7 

Transparente 0,53 2,28 

Clara 0,23 1,63 

Escura 0,21 1,09 

30 

Transparente 0,58 4,47 

Clara 0,48 2,37 

Escura 0,92 1,55 

90 

Transparente 1,43 4,64 

Clara 0,93 4,23 

Escura 1,09 2,85 

Rely X Veneer 
3M ESPE 

7 

Transparente 0,68 3,37 

Clara 0,32 2,32 

Escura 0,46 3,39 

30 

Transparente 0,53 3,38 

Clara 0,32 2,52 

Escura 1,40 4,36 

90 

Transparente 1,26 3,33i 

Clara 1,09 3,61 

Escura 0,84 5,11 

Variolink II 
Ivoclar-Vivadent 

7 

Transparente 1,19 3,10 

Clara 0,30 2,04 

Escura 0,82 1,93 

30 

Transparente 3,02 5,48 

Clara 0,42 2,39 

Escura 1,77 3,28 

90 

Transparente 1,48 4,81 

Clara 2,15 5,36 

Escura 1,59 4,01 

AllCem 

FGM 

7 

Transparente 0,47 5,66 

Clara 0,51 4,41 

Escura 0,35 2,29 

30 

Transparente 0,25 7,13 

Clara 0,81 3,79 

Escura 1,60 4,01 

90 

Transparente 1,09 5,21 

Clara 1,31 2,73 

Escura 2,54 5,09 
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A análise estatistica demonstrou differenças entre os grupos testados 

(p<0.05). Além disso, interação entre os cimentos, cor do material e tempo foi 

encontrada. 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfico representando a estabilidade de cor (∆E) (eixo da ordenada - Y), dos diferentes 
materiais Choice 2 (A); Rely X Veneer (B); Variolink II (C); e AllCem (D), nos diferentes tempos 
avaliados (eixo da abscissa X).  
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As diferenças estatísticas em função do material, cor e tempo utilizado podem 

ser observadas nas tabela 3, 4 e 5. 

 
Tabela 3 – Diferenças estatísticas em função do material utilizado. Variação de cor (∆E) 
média para os grupos avaliados neste estudo. Letras sobrescritas de forma diferente 
representam diferenças estatísticas entre os grupos.  
 

Material Média A B 

Choice 2 2.79 *  

Rely X Veneer 3.49 *  

Variolink II 3.60 *  

AllCem 4.48  * 

 

Tabela 4 – Diferenças estatísticas em função da cor utilizada. Variação de cor (∆E) média 
para os grupos avaliados neste estudo. Letras sobrescritas de forma diferente representam 
diferenças estatísticas entre os grupos.  
 

Cor Média A B 

Clara 3.12 **  

Escura 3.25 **  

Transparente 4.41  ** 

 

Tabela 5 – Diferenças estatísticas em função do tempo. Variação de cor (∆E) média para os 
grupos avaliados neste estudo. Letras sobrescritas de forma diferente representam 
diferenças estatísticas entre os grupos.  
 
Tempo (dias) Média A B C 

7 2.79 ***   

30 3.73  ***  

90 4.25   *** 
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No presente trabalho, assim como em outros descritos na literatura, adotou-se 

que ∆E < 1 não representa uma variação de cor detectável clinicamente {Seghi, 

1989 #264}Considerou-se uma variação de cor aceitável quando o ∆E ficou entre 1 e 

3,3. Quando o ∆E foi maior que 3,3 considerou-se que a diferença de cor era 

inaceitável do ponto de vista clínico (Ruyter, 1987). Trabalhos como o de Turgut, por 

exemplo, utilizam o limite de 3,5 como aceitável {Turgut, 2011 #313}. 

Como observado, dentro do período avaliado os cimentos de cores clara e 

escura apresentaram um valor aceitável clinicamente, enquanto os de cor 

transparente ultrapassaram o limite de 3,3 ou 3,5 (Tabela 4).  

Em média, na avaliação de 7 dias os cimentos estavam dentro do limite de 

clinicamente aceitável. Após 30 dias, os vaores foram ligeiramente maiores que 3,3 

(3,73) (Tabela 5).  

Independente do material utilizado, quanto maior o tempo de armazenamento, 

o ∆E aumentou significativamente. Também foram encontradas diferenças entre as 

cores de cimento avaliadas. De forma geral, o cimento transparente apresentou 

maior alteração de cor (∆E) quando comparado com o cimento claro ou escuro, 

enquanto o cimento escuro apresentou menores valores de ∆E. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Vários fatores estão relacionados para o sucesso da técnica de cimentação 

adesiva de cerâmicas. Frankenberger et al. demonstraram que o sucesso do 

procedimento de cimentação em restaurações indiretas pode ser influenciado pelo 

operador {Frankenberger, 2009 #243}. Portanto, todos os passos operatórios deste 

estudo foram realizados por um único operador. Frankenberger, assim como outros, 

demonstram também a influência dos materiais utilizados na cimentação para o 

sucesso da técnica (Pegoraro 2007; Frankenberger, 2009).  

Quando se utilizam restaurações indiretas, como as de porcelana, os agentes 

cimentantes constituem um ponto crítico {White, 1993 #226}. Dentre os agentes 

cimentantes disponíveis atualmente, os cimentos resinosos fotoativados e duais são 

amplamente utilizados {Anusavice, 1998 #2; White, 1993 #226}. Os cimentos 

empregados neste estudo são de fácil acesso para o clínico e foram testados e 

divulgados na literatura, permitindo um padrão de comparação com outros trabalhos 

(ALGhazali 2010; Miranda 2009) 

Diferenças significativas foram encontradas entre as cores transparente, clara 

e escura aqui testadas. Os cimentos transparentes apresentaram maior alteração de 

cor quando comparados com as cores claras e escuras. Estes resultados 

corroboram com o trabalho de Uchida e colaboradores, no qual as cores mais claras 

tendem a apresentar maior descoloração. Por outro lado, ALGhazali et al. não 

encontraram diferença de alteração de cor nas várias nuanças de cores dos dois 

cimentos testados, o Rely X Veneer. Contudo, no presente trabalho houve diferença 

entre as cores desse cimento.  
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Degradação das aminas residuais e oxidação das duplas igações de carbono 

não reagidas resultam na descoloração do material (Hosoya 1999, Janda 2005). As 

propriedades dos monômeros utilizados na matriz orgânica do material podem 

influenciar na sua resistência ao manchamento (Sideridou 2004). Assim, a 

capacidade de sorpção de água dos materiais varia, contribuindo essa característica 

para diferentes alterações de cor. Por isso foram encontradas diferenças entre os 

materiais aqui testados. Além disso, a eficiência da polimerização química ou 

mesmo da parte fotoativada pode influenciar a estabilidade da cor em função da 

quantidade de monômeros residuais para formar produtos de degradação de cor 

(Buchalla 2002). Turgut et al. (2011) não encontraram diferença entre os cimentos 

fotoativados e duais testados (Rely X Veneer e Variolink II). No presente trabalho 

também não houve diferença entre os dois materiais. No entanto, houve diferença 

entre o cimentos fotoativados e o AllCem, demonstrando a relevância da 

composição química de cada material, como citado acima. 

De acordo com o trabalho de Vichi et al. (2004), ∆E = 3,3 é considerado um 

valor clinicamente aceitável para a alteração de cor de resinas compostas {Vichi, 

2004 #219}. O cimento polimerizado através da cerâmica de 1,5 mm de espessura 

após 24 h e 7 dias de estocagem e de 0,5 mm de espessura após 24 h de 

estocagem apresentaram ∆E de até 1. Segundo Ruyter, quando o ∆E for maior que 

3,3 considera-se que a diferença de cor é inaceitável do ponto de vista clínico 

{Ruyter, 1987 #252}. No presente estudo, como observado, os cimentos 

polimerizados através das cerâmicas de 0,2 mm, atingiram após 7 dias de 

estocagem esse limite crítico de 3,3. O mesmo grupo apos o período de 30 dias não 

atingiu esse valor, no entanto não apresentou diferença estatística quando 

comparado com os de 7 dias. 
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O colorímetro permite quantificar a coloração de cada corpo-de-prova através 

do sistema de cor CIE L*a*b* (Standard Commission Internationale de L´Eclairage 

Color System). De acordo com esse sistema, a cor dos espécimes pode ser 

expressa em três valores coordenados (L*, a* e b*), os quais quantificam o objeto 

nas três dimensões com relação à sua cor. O valor de “L” indica a claridade (um 

valor de 100 que corresponde ao branco perfeito e zero para o preto); “a” determina 

a quantidade de vermelho (valores positivos) e verde (valores negativos); “b” 

determina a quantidade de amarelo (valores positivos) e azul (valores negativos) 

{Abu-Bakr, 2000 #24}. Para as escalas de a* e b*, o valor zero corresponde ao cinza 

(equilíbrio entre o preto e o branco, o qual depende da claridade). É um aparelho 

leve, pode ser facilmente transportado, de custo acessível  que permite fazer a 

leitura de dentes naturais, restaurações diretas e indiretas, através da medida de 

uma pequena área. A mensuração da cor feita por este aparelho é compatível com 

as escalas Vita Clássica e Vita 3D-Master, assim facilitando a seleção. Além da 

seleção, a comparação de cor também é facilitada, tanto para o clínico como entre 

os trabalhos de pesquisa. Segundo o fabricante, o aparelho é capaz de ler apenas 

até uma profundidade de 0,7 milímetro, e, assim o fundo branco não seria 

necessário. O processo de escolha da cor é multifatorial, pois depende da fonte de 

luz, do dente a ser avaliado, experiência e padronização dos avaliadores, dentre 

outros fatores {Watts, 2001 #57}. A percepção instrumental tem sido preferida sobre 

a visual porque torna o processo objetivo e quantitativo. No trabalho de Dozic, em 

2007, o Easyshade, o mesmo aparelho aqui utilizado apresentou um dos melhores 

resultados entre os espectrofotômetros utilizados.  

O armazenamento de espécimes em água é freqüentemente utilizado em 

pesquisas laboratoriais. Várias conseqüências podem ser descritas nesse processo. 
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Uma diminuição na resistência pode ser verificada, devido à absorção de água e seu 

efeito plastificante, o que causa a diminuição das forças friccionais entre as cadeias 

poliméricas {Ferracane, 1998 #119; Furuse, 2007 #125}. Além disso, também foi 

observada alteração de cor {Koishi, 2002 #34; Uchida, 1998 #38}. Assim, esses 

materiais podem estar sujeitos ao manchamento ou descoloração na cavidade bucal 

ao longo do tempo. Exposição à luz ultravioleta também é outro método de avaliação 

para estudo da estabilidade de cor dos materiais odontológicos a base de resina 

(Gaintantzopoulou 2005; Turgut 2011).  

Na literatura duas formas de avaliação pode ser encontrada, uma na qual o 

espécime fica diretamente exposto ao meio externo (Hosoya 1999 e Janda 2005) ou 

outra na qual é cimentado entre um substrato e uma cerâmica (ALGhazali 2010, 

Turgut 2011). Os espécimes no presente trabalho foram avaliados sem cobertura 

alguma, como em trabalhos anteriores de Hosoya 1999, Gurdal 2002, e Janda 2005. 

Essa conduta expõe o material em contato direto ao ambiente externo (calor, luz, 

etc) e dai talvez a maior degradação . Apesar de não representar a situação clínica 

do cimento entre a cerâmica e um substrato, trata-se de uma pesquisa laboratorial e, 

dessa forma, podem ser eliminadas interferências de outros fatores, como tipo de 

cerâmica, espessura e tipo de substrato. 

A avaliação em longo prazo é fundamental para a estabilidade do tratamento. 

No caso da dentina, a perda de resistência adesiva é considerada uma falha comum 

em restaurações utilizando sistema adesivo {De Munck, 2005 #103}, podendo estar 

relacionada à degradação do colágeno exposto após o condicionamento ácido da 

dentina e incompletamente recoberto pelo sistema adesivo {De Munck, 2005 #103}. 

Contudo, no caso de restaurações minimamente invasivas, nas quais o substrato 

muitas vezes é totalmente em esmalte, a descoloração do cimento passa a ser uma 
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preocupação maior. Os materiais utilizados neste estudo, cimentos fotoativados e 

duais, apresentam matriz orgânica. Dessa forma acontece a degradação do material 

e, consequentemente, manchamento, justificando assim a avaliação em diferentes 

tempos nesse estudo {Reis, 2003 #190}. Por essa razão, o presente estudo avaliou 

a estabilidade de cor até o período de 90 dias. Não existe uma padronização do 

período de avaliação na literatura. Trabalhos que testaram por período maior foram 

os de Nathanson e Banasr (2002) {Nathanson, 2002 #320}, que avaliaram por 14 

semanas, e Berrong (1993) {Berrong, 1993 #321}, que avaliou por 24 semanas. 

O fotopolimerizador utilizado neste trabalho é uma tecnologia relativamente 

nova em Odontologia. O LED (luz transmitida de diodo) é um aparelho que produz 

comprimentos de onda em uma estreita faixa espectral próxima aos 470 nm (450 a 

490nm); são montados em pequenos aparelhos, com baixo consumo de energia, e 

apresentam vida útil de milhares de horas clínicas. Alem disso, são facilmente 

encontrados no mercado nacional e seu custo apresenta-se cada vez mais 

acessível. Trabalhos recentes demonstram que este equipamento pode ser utilizado 

de forma eficaz, sem prejuízos para o material quando comparado com outras fontes 

de polimerização {Antonson, 2008 #247; Nomoto, 2009 #244; Tango, 2007 #246}. O 

tempo de exposição também mostrou influência sobre as propriedades dos agentes 

de cimentação, sejam eles, duais ou foto-ativados {Archegas, 2012 #254}. No 

presente trabalho, o tempo de polimerização foi estabelecido de acordo com a 

recomendação do fabricante. No entanto, segundo Archegas (2012), um tempo de 

polimerização adicional (120 segundos) pode favorecer algumas propriedades do 

cimento como grau de conversão, dureza e módulo de eslaticidade, especialmente 

para as cores mais escuras.  



54 Discussão 

 

Apesar de todos os cuidados citados em relação ao tipo de cimento, outros 

fatores como planejamento do caso, saúde periodontal, preparo do dente, espessura 

da cerâmica, e cor da cerâmica também devem ser considerados para o sucesso no 

processo de cimentação (Dozic 2003; Henriques 2007, Cunha 2013). 

Adicionalmente, mais estudos ainda são necessários para avaliar as alterações de 

cor em laminados cerâmicos e dos materiais utilizados neste tratamento (Turgut e 

Bagis 2011). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos dados presentes na literatura especializada e nos resultados 

da análise estatística aplicada aos valores obtidos na presente pesquisa, foi possível 

concluir que: 

 

• O tempo influenciou na alteração de cor do material, ou seja, quanto 

maior o tempo de avaliação, maior a alteração de cor; 

 

• Os diferentes materiais presentes no mercado influenciaram 

significativamente na estabilidade de cor e o tipo de polimerização do 

material também pode influenciar nos valores de mudança de cor. Os 

cimentos fotoativados (Choice 2 e Rely X Veneer), de maneira geral, 

apresentaram melhor resultado. 

 

• As diferentes cores de cimento promoveram diferentes valores de 

alteração de cor, sendo as maiores alterações observadas para os 

cimentos transparentes;  
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