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RESUMO 

 

Assim como os elementos dentários estão sujeitos aos efeitos de agente erosivos e 

abrasivos na cavidade oral, os materiais restauradores também estão sujeitos a tais 

fatores, o que pode justificar as recorrentes substituições de restaurações em 

Lesões cervicais não cariosas (LCNC). Com isso, analisou-se o efeito de bebidas 

ácidas (suco de laranja in natura e Coca-Cola®) e da escovação simulada in vitro 

sobre a massa e a rugosidade superficial de resinas compostas. Foram utilizadas as 

resinas compostas microhíbidridas (Charisma® e Filtek® Z250 XT), resinas 

compostas nanohíbridas (Zirconfill® e Tetric N-ceram®), resinas compostas flow 

(Natural® Flow e Opallis® Flow), resinas compostas bulk fill (Filtek One® Bulk Fill e 

Opus® Bulk Fill). Foram confeccionados 72 corpos de prova (CPs), esses foram 

imersos em bebidas ácidas e água destilada (controle), por um período de 07 dias, a 

37 °C. Após o período de imersão, os CPs foram submetidos a escovação simulada 

durante 20.000 ciclos. A alteração da massa e rugosidade sofrida pelos materiais foi 

determinada pela diferença da média inicial – final, a massa obtida através de uma 

balança analítica e a rugosidade por meio de um rugosímetro. Os resultados obtidos 

foram analisados estatisticamente através dos testes Kruskal Wallis e Mann-

Whitney, considerando o nível de significância de 95%. Somente após imersão em 

suco de laranja observou-se diferença estatisticamente significativa, para resina 

Opus® Bulk Fill apresentando menor alteração da massa quando comparada a 

resina Natural® Flow (p= 0,042), os demais meios não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa. Com relação a alteração da rugosidade superficial foi 

possível encontrar diferença estatisticamente significativa entre a resina Zirconfill® 

(0,56 µm) e a Filtek® Z250 XT (-0,11µm), (p=0,046) apenas para o meio Coca-

Cola®. Não foi possível correlacionar alteração da massa e rugosidade superficial. 

Devido à falta de uma ampla investigação a respeito dos novos materiais resinosos 

mais indicados para restaurar LCNC e diante do desconforto gerado pelas 

recorrentes substituições das restaurações, esse estudo torna-se significativo, uma 

vez que mostra a influência dos ácidos e da escovação sobre as resinas compostas.   

 

Palavras-chave: Abrasão dentária, Desgaste dentário, Erosão dentária, Resinas 

compostas. 

 



ABSTRACT 

 

 

As dental elements are subject to the effects of erosive and abrasive agents in the 

oral cavity, restorative materials are also subject to such factors, which may justify 

recurrent replacement of restorations of non-carious cervical lesions (LCNC). Thus, 

analyzed the effect of acidic beverages (fresh orange juice and Coca-Cola®) and in 

vitro simulated brushing on the mass and surface roughness of composite resin. 

Were used Micro-hybrid composite resins (Charisma® and Filtek® Z250 XT), 

composite nanohybrid resins (Zirconfill® and Tetric N-ceram®), flow composite 

resins (Natural® Flow and Opallis® Flow), composite bulk fill resins (Filtek One ® 

Bulk Fill and Opus ® Bulk Fill). A total of 72 specimens (CPs) were immersed in 

acidic beverages and distilled water (control), for a period of 7 days at 37 ° C. After 

the immersion period, CPs were submitted to simulated brushing for 20,000 cycles. 

The change in mass and roughness suffered by the materials was determined by the 

difference of the initial - final mean, the mass obtained through an analytical balance 

and the roughness by means of a rugosimeter. The results were statistically analyzed 

using the Kruskal Wallis and Mann-Whitney tests, considering the level of 

significance of 95%. Only after immersion in orange juice, a statistically significant 

difference was observed for Opus® Bulk Fill resin, which showed a lower mass 

change when compared to the Natural® Flow resin (p = 0.042); the other medium did 

not present a statistically significant difference. In relation to the alteration of the 

surface roughness, it was possible to find statistically significant difference between 

Zirconfill® resin (0.56 μm) and Filtek® Z 250 XT (-0.11 μm), (p = 0.046) only for 

Coca-Cola®. It was not possible to correlate mass change and surface roughness. 

Due to the lack of extensive research on the new resin materials best suited to 

restore LCNC and in view of the discomfort generated by the recurrent substitutions 

of the restorations, this study becomes significant since it shows the influence of 

acids and brushing on the composite resins.   

 

Keywords: Composite resins, Tooth abrasion, Tooth erosion, Tooth wear. 
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1 INTRODUÇÃO 

As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) são lesões localizadas no terço 

cervical de elementos dentários, na região da junção cemento-esmalte (JCE) e são 

decorrentes da perda de tecido mineralizado (Jiang et al., 2011). A camada de 

esmalte na região cervical apresenta-se delgada e por esta razão, essa região nos 

elementos dentários pode ser apontada como uma área de menor resistência ao 

desgaste (Borcic et al., 2004; Xavier et al., 2012). Sua causa está associada a 

eventos de erosão, abrasão e abfração, no qual esses eventos poderiam atuar de 

forma conjunta ou separadamente, para promover o desgaste do esmalte, podendo 

levar até a exposição pulpar. (Smith et al., 2008; Que et al., 2013). 

Os fatores podem ser um dano abrasivo principalmente causado pela força 

mecânica durante a higiene bucal que depende do tipo de escova e do dentifrício 

utilizado e a erosão, causada normalmente por baixos valores de pH de origem não 

bacteriana, como por exemplo bebidas ácidas e pelo ácido estomacal. Os efeitos 

desses agentes podem levar a prejuízos funcionais e estéticos (Walter et al.,2014; 

Borcic et al., 2004).    

Muitas vezes o tratamento das LCNCs envolve medidas paliativas, visando 

diminuir o desconforto do paciente em relação à hipersensibilidade. Dessa forma o 

estudo de Freitas et al. (2015), comparou diferentes tipos de abordagens 

terapêuticas com uso de um agente dessensibilizante associado ou não a uma 

técnica restauradora para tratar lesões cervicais não cariosas com hipersensibilidade 

moderada ou grave, e o resultado mostrou que é mais eficiente restaurar um dente 

com hipersensibilidade moderada a grave, logo que possível, em vez de tentar 

dessensibilizar a lesões antes do procedimento restaurador.  

A partir disso a literatura relata diferentes materiais restauradores para 

reparação de LCNCs, como compósito de baixa viscosidade (resina flow), cimento 

de ionômero de vidro (CIV), cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

(CIVMR) e resinas compostas (RC) (Santos et al., 2013; Zeola et al., 2015).  

Com a inovação das resinas compostas segundo Freitas et al. (2015) e 

Moraschini et al. (2018), eles sugerem que esse material garante melhores 

resultados de longevidade das restaurações, mas ainda se encontra continuamente 
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em evolução o que implica em novos estudos que analise esses novos materiais. 

Dessa forma o presente estudo incluiu resinas Bulk Fill que apresenta uma matriz 

orgânica com monômeros de alto molecular e partículas inorgânicas variando entre 

45 a 70,1% em volume que promete uma menor contração de polimerização 

(Amaral, 2015). E de maneira inédita acrescenta também a resina Zirconfill®, a única 

resina no mundo que possui em sua composição a diatomita, que é capaz de 

promover maior rearranjo molecular entre a carga e a matriz orgânica através da sua 

permeabilidade e capacidade de retenção de outros materiais em seu interior 

(Feitosa, 2018). 

Assim como os elementos dentários estão sujeitos aos efeitos de agente 

erosivos e abrasivos, as resinas compostas também podem sofrer esses efeitos, o 

que implica na possível causa de recorrentes substituições de restaurações de 

LCNC (Attin et al., 2014). A fim de avaliar a resistência ao desgaste dessas resinas 

analisou-se nesse estudo a alteração de massa e rugosidade superficial dos 

materiais tendo em vista que são parâmetros importantes para o sucesso da 

restauração. Um material restaurador resinoso com elevada rugosidade implica no 

aumento do coeficiente de atrito, levando a um aumento da taxa de desgaste do 

material, assim superfícies com maior rugosidade promovem maior acúmulo de 

biofilme dental, causando não somente inflamação gengival como risco de cárie 

adjacente a restauração, além de diminuir o brilho e lisura da restauração, 

provocando descoloração e degradação da superfície (Al Khuraif, 2014). Nos casos 

onde existe uma acentuada perda de massa das restaurações é possível observar 

uma perda de contorno com consequente exposição das margens que pode levar a 

cárie próximo a restaurações (Penteado, 2006).       

 

Diante de uma etiologia complexa e multifatorial das LCNCs, encontrar a 

melhor técnica e o melhor material restaurador, torna-se um grande desafio para o 

cirurgião-dentista. A seleção de material apropriado para restaurar a lesão é uma 

etapa imprescindível no processo de tratamento. Nesta fase, deve ser avaliada a 

estética, bem como a quantidade de estrutura dentária perdida e, o mais importante, 

analisar a capacidade do material restaurador de resistir frente à degradação dos 

agentes erosivos e abrasivos (Zeola et al., 2015). 

O papel do cirurgião-dentista na prevenção, diagnóstico e tratamento das 
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LCNCs é extremamente importante para o controle de tal agravo, cabe ao 

profissional a orientação e educação a respeito dos hábitos nocivos que podem levar 

ao surgimento dessas lesões. Entretanto, no que diz respeito à etiologia baseada na 

teoria da erosão e abrasão, esse controle deve ser também de responsabilidade do 

próprio paciente, no que se refere a ingestão em excesso de bebidas ácidas e 

técnicas de escovação inadequada. Baseado nisso esse estudo traz como hipótese 

nula que a alteração de massa e rugosidade superficial não apresentam diferença 

estatisticamente significativa entre resinas compostas submetidas a um processo de 

erosão e abrasão, por outro lado a hipótese alternativa traz que existe diferença 

estatisticamente significativa quanto a alteração da massa e da rugosidade 

superficial por parte de resinas compostas após se submeter a desafios erosivos e 

abrasivos.    

Dessa forma, devido à falta de uma ampla investigação a respeito dos novos 

materiais resinosos mais indicados para restaurar LCNC e do desconforto gerado 

para o paciente diante das recorrentes substituições das restaurações, o presente 

estudo torna-se bastante significativo, uma vez que pretende analisar qual material 

restaurador, dentre os elencados, sofre menor efeito frente aos agentes erosivos e 

abrasivos in vitro. 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Analisar o efeito de bebidas ácidas e da escovação sobre materiais 

restauradores.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar o efeito de bebidas ácidas e da escovação sobre a massa de 

materiais restauradores. 

- Avaliar o efeito de bebidas ácidas e da escovação sobre a rugosidade 

superficial de materiais restauradores. 
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- Comparar a alteração de massa e alteração de rugosidade superficial entre 

os materiais testados e entre as bebidas empregadas. 

- Correlacionar a alteração de massa e rugosidade superficial entre os 

materiais restauradores.   

3 REVISÃO DE LITERATURA 

No decorrer desse capítulo, dividido em quatro partes distintas, será dado 

enfoque aos estudos relacionados às LCNCs, sua etiologia e aos protocolos de 

tratamentos restauradores destas lesões. Em seguida, abordaremos os estudos 

relacionados à degradação dos materiais restauradores quando expostos aos 

fatores etiológicos das LCNCs. 

3.1 LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS 

O rápido aumento do envelhecimento populacional e a melhoria de políticas 

de prevenção permitiram uma maior preservação de elementos dentários na 

cavidade oral, dessa forma os dentes são mantidos por mais tempo na cavidade oral 

permitindo então que sejam expostos por mais tempo aos fatores etiológico das 

LCNCs. Com isso, a prevalência e gravidade dessas lesões tem aumentado de 

acordo com a expectativa de vida das pessoas (Wada et al., 2015). 

A prevalência das LCNCs vem sendo reportada de forma discrepante nos 

estudos mais recentes. Na literatura é relatada uma variação de 5% a 85% da 

ocorrência dessas lesões (Handa et al., 2014; Yan e Yang et al., 2014; Teixeira et 

al., 2018). Essa variação indica que existe uma complexidade em classificar as 

lesões, devido à normas e protocolos padronizados para investigação e mensuração 

das LCNCs. 

A maioria dos estudos realizados acerca da prevalência e característica das 

lesões mostra que as LCNCs estão associadas com aumento da idade dos 

indivíduos, no qual pessoas jovens apresentam menor prevalência de lesões do que 

aquelas com idade superior a 50 anos. Além disso, os pré-molares são citados como 

o elemento mais acometido pelas LCNCs (Yan e Yang, 2014; Al-Zahawi et al., 2015; 

Sawlani et al., 2016).    
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3.2 ETIOLOGIA  

Segundo Wada et al. (2015), há evidências de que a frequência de LCNCs 

está ligada à escovação dentária e aos hábitos nutricionais, mesmo em pacientes 

jovens. Algumas linhas de evidência demonstraram os efeitos do estresse por atrito 

combinado com ácidos e proteases enzimáticas como fatores etiológicos das lesões. 

Recentemente, os ácidos bioquímicos endógenos e as enzimas proteolíticas 

bioquímicas foram sugeridos como possíveis causas de LCNC, em um conceito 

conhecido como "biocorrosão". Embora vários fatores etiológicos tenham sido 

relatados, geralmente é difícil designar um único mecanismo como causa de LCNC 

(Attin e Wegehaupt, 2014; Mushtaq e Ahmed, 2016; Nascimento et al., 2016). 

Os processos de erosão são frequentemente associados ao diagnóstico de 

LCNC. A erosão é a perda progressiva de tecido dentário causada por reações 

químicas a partir de ácidos de fontes não bacterianas, intrínsecas ou extrínsecas. A 

regurgitação pode ser uma ocorrência involuntária como uma complicação de 

problemas gastrointestinais, ou ser induzida pelo paciente no caso de distúrbios 

como na anorexia nervosa ou bulimia. A erosão dietética ocorre devido ao excessivo 

consumo de alimentos ou bebidas com baixos índices de pH, como frutas ácidas, 

sucos de frutas cítricas, refrigerantes, vinho e outras bebidas carbonatadas (ácido 

carbônico e outros ácidos) (Nascimento et al., 2016). 

 Yoshikazi et al. (2017) realizaram estudo onde foram avaliados elementos 

dentários com e sem LCNC, a fim de investigar a prevalência e os fatores 

associados a etiologia das lesões. Realizou-se a aplicação de um questionário 

referente aos hábitos de higiene e dieta, como por exemplo, frequência de consumo 

de alimentos e bebidas ácidas, presença de refluxo e bruxismo, frequência de 

escovação dentária, tipo de rigidez das cerdas da escova usada, técnica de 

escovação, uso de força excessiva durante a escovação e escovação realizada após 

as refeições. Os resultados mostraram que o consumo de vinho estar fortemente 

associado à LCNC podendo estar relacionado ao seu potencial erosivo. O vinho por 

apresentar ácido málico e tartárico com baixos valores de pH, variando de 2,9 a 4,2, 

o torna potencialmente erosivo para a estrutura dentária. O consumo de bebidas 

alcoólicas também foi correlacionado com LCNC, o que poderia ser explicado pelo 

potencial erosivo dessas bebidas.  
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A partir de uma meta-análise, Heasman et al. (2015) buscaram identificar as 

melhores evidências a respeito do efeito da escovação dentária para a formação e 

progressão da recessão gengival e LCNC. Observou-se então que alguns estudos 

concluíram que a frequência e o método da escovação dentária são fatores 

importantes no desenvolvimento de LCNC. Ademais, alguns tipos de cerdas, quando 

constatadas sua dureza, contribuíam para a associação ao desenvolvimento das 

lesões sem que houvesse correlação com fatores erosivos para determinar a 

formação das lesões. 

Sadaf e Ahmad. (2014) realizaram estudo buscando encontrar alguma 

associação de carga oclusal e escovação no processo de formação de LCNC. Assim 

eles observaram uma associação significativa entre a presença de LCNC e 

sensibilidade dentária, como também associação entre o uso de escova de cerdas 

duras e a presença de lesões. Dessa forma eles concluem que as LCNCs podem se 

desenvolver como resultado da interação de múltiplos fatores, no entanto esse 

estudo mostrou forte associação da escovação excessiva e uso de escova com 

cerdas duras com o desgaste dentário.     

  Estudo recente de Leal et al. (2017) investigou a associação de cargas 

oclusais com ação do efeito de substancias ácidas utilizando incisivos bovinos. Os 

resultados mostraram que o esforço de tração atua como um fator adjuvante no 

surgimento das LCNCs, podendo aumentar o efeito de corrosão dos ácidos por três 

mecanismos: abertura do intervalo na junção dentina-esmalte, ação combinada de 

estresse de tração em um ambiente ácido e aumento na permeabilidade do esmalte 

ao ácido. 

Através de microscopia eletrônica de varredura Levrini et al. (2014) também 

buscaram evidenciar as diferentes apresentações clínicas e o diagnóstico das lesões 

utilizando dentes extraídos de humanos que aprestassem LCNC. Os resultados 

mostraram que diferentes tipos de lesão podem estar presentes concomitantemente, 

podendo assumir muitas formas características correspondentes a efeitos de 

abrasão, erosão e abfração. Fortalecendo ainda mais a teoria da multifatorialidade. 

Um estudo atual como o de Abdalla et al. (2017) buscou definir características 

histológicas e morfológicas de LCNCs em dentes extraídos, através de microscopia 

óptica de variação de foco, que permite uma clara investigação a respeito da 
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etiologia dessas lesões. Como resultado o estudo mostra que lesões em forma de 

pires têm uma superfície suave sem características, bem como depressões e 

ondulações que podem ser atribuídas ao ataque ácido desigual nessa estrutura, 

enquanto que na superfície em forma de cunha as lesões exibiram arranhões e 

sulcos múltiplos paralelos que fornecem evidência de forças mecânicas tais como 

abrasão da escova de dentes e possivelmente tensões de tração. Eles relataram 

pela primeira vez que algumas lesões em forma de cunha também contêm múltiplas 

micro fraturas dentro da superfície da lesão. 

 

3.3 TRATAMENTOS PROPOSTOS 

Quando ocorre exposição da dentina por meio de perda da estrutura dentária, 

na maioria das vezes observamos uma condição de hipersensibilidade que é 

caracterizada por incomodo rápido, mas com dor intensa em resposta a estímulos 

térmicos, sintomas esses relatados com frequência em pacientes que apresentam 

LCNC. O tratamento dessa lesão vai depender do grau de desgaste que a estrutura 

dentária sofreu, em casos onde o desgaste se apresenta de forma mínima sem que 

haja sintomatologia, é indicado a remoção do fator causador e acompanhamento da 

lesão, em casos de desgastes mais severos com sintomatologia é indicado além da 

remoção do fator etiológico também a restauração da lesão (Lopes et al., 2017).    

Muitas vezes o tratamento das LCNCs envolve medidas paliativas, visando 

diminuir o desconforto do paciente em relação à hipersensibilidade, o que ocorre em 

consequência ao surgimento das LCNCs, dessa forma Moraschini et al. (2018) 

realizaram uma revisão sistemática e meta-análise comparando a eficácia dos 

tratamentos para hipersensibilidade dentária em lesões cervicais não cariosas, 

foram incluídos na pesquisa ensaios clínicos randomizados que comparassem a 

eficácia de diferentes agentes para o tratamento da hipersensibilidade dentária por 

meio de oclusão química, oclusão física e fotobiomodulação. Observou na maioria 

dos estudos que todos agentes dessensibilizantes apresentaram redução de 

hipersensibilidade, incluindo um grupo placebo, apesar de apresentar redução 

bastante inferior aos outros agentes. Os resultados da meta-análise sugerem que a 

oclusão dos túbulos dentários (química ou física) e a dessensibilização 
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fotobiomulada confere os melhores resultados para o tratamento da 

hipersensibilidade. Assim não houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação direta entre os agentes testados.  

Diferentemente o estudo de Freitas et al. (2015) comparou in vivo o efeito de 

uma terapia dessensibilizante associada a uma técnica restauradora para o 

tratamento da hipersensibilidade dentária em lesões cervicais não cariosas. Assim 

ao comparar esses diferentes tipos de abordagens terapêuticas o uso de um agente 

dessensibilizante associado ou não a uma técnica restauradora para tratar lesões 

cervicais não cariosas com hipersensibilidade moderada ou grave, o resultado 

mostrou que é mais eficiente restaurar um dente com hipersensibilidade moderada a 

grave, logo que possível, em vez de tentar dessensibilizar as lesões antes do 

procedimento restaurador. 

Femiano et al. (2017) comparam em seu estudo a redução da sensibilidade 

após a restauração dentária com e sem uma prévia irradiação com laser de diodo 

(LD) para hipersensibilidade dentária cervical (HDC) de LCNC que não respondem a 

agentes dessensibilizantes. Os desfechos mostraram uma redução significativa do 

desconforto nas lesões em que foram aplicadas o LD antes do processo restaurador 

em comparação aquelas lesões que apenas eram restauradas com resina 

composta. Assim eles concluíram que a irradiação DL antes da restauração dentária 

pode melhorar ainda mais a sintomatologia dolorosa de HDC das LCNCs não 

responsiva a agentes dessensibilizantes. Apesar dessa pesquisa trazer métodos 

alternativos para tratar a hipersensibilidade ela não nega a eficiência das 

restaurações quanto tratamento das LCNCs.    

Com os estudos anteriores podemos inferir que a melhor maneira de tratar a 

sintomatologia e recuperar a perda dentária é através das restaurações, e para isso, 

uma variedade de materiais restauradores tem sido utilizada para a restauração de 

LCNC, tais como compósitos de resina, compômeros e ionômeros de vidro 

convencionais e modificados com resina. Ultimamente as resinas compostas foram 

mais amplamente utilizadas, devido às suas propriedades estéticas e características 

que facilitam seu manuseio (Shetty et al., 2013; Zeola et al., 2015;). Os compósitos 

de resina oferecem alta resistência ao desgaste e capacidade adesiva aos tecidos 

dentários porque incorporam sistemas de ligação que mantêm o selamento marginal 
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em longos períodos e funcionam clinicamente em termos de todos os critérios de 

avaliação, tais como textura superficial, integridade marginal, forma anatômica e 

correspondência de cores (Tuncer et al., 2017). 

Entretanto, frequentemente as restaurações de LCNC são consideradas um 

procedimento desafiador, uma vez que existe uma certa dificuldade na retenção do 

material restaurador com o elemento dentário afetado, isso pode ocorrer devido à 

localização da margem cervical que na maioria das vezes está localizada em 

cemento ou dentina, além disso a obturação parcial ou completa dos túbulos 

dentinários são observadas com frequência nos dentes afetados pela LCNC, o que 

dificulta a adesão do material restaurador a estrutura dentária (Santos et al., 2014).   

May et al. (2017) avaliaram o desempenho clínico de dois compósitos fluidos 

para restauração de lesões cervicais não cariosas, N'Durance Dimer Flow® (ND), e 

FiltekTM Supreme XTE Flow® (FS). Para cada material, não foram detectadas 

diferença estatisticamente significativa ao longo do tempo, exceto pela perda de 

brilho superficial para FS. A hipótese nula de que os materiais funcionam igualmente 

não poderia ser rejeitada. Ambos os compostos fluidos tiveram desempenho igual 

em termos de sobrevivência e similar em relação ao desempenho clínico. 

Ainda em relação as resinas fluidas Szesz et al. (2017) realizaram uma 

revisão sistemática para avaliar os efeitos da viscosidade do compósito de resina 

sobre o desempenho clínico em participantes que receberam restaurações para 

LCNC. Os autores pesquisaram ensaios clínicos randomizados (ECR) que 

compararam restaurações de resina composta fluida com restaurações de resina 

composta. A revisão realizada mostrou que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos com relação a perda de retenção e descoloração 

marginal. A melhor adaptação marginal foi observada para restaurações realizadas 

com compósitos fluidos, apresentando assim menor risco perda do material, em 

torno de 73% no primeiro ano de acompanhamento e 66% no terceiro ano, quando 

comparada a restaurações de resina composta. Entretanto os autores citam que as 

evidências encontradas são inconsistentes e afirmam que a viscosidade do 

composto não influencia na taxa de retenção dessas restaurações. 

Tuncer et al. (2017) realizaram estudo com o objetivo avaliar o desempenho 

clínico de duas diferentes resinas compostas microhíbridas em lesões cervicais não 
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cariosas (LCNCs) após 24 meses. Noventa e sete LCNCs foram restaurados com o 

TPH Spectrum® (n = 48) ou Filtek Z250® (n = 49) usando um adesivo com 

condicionamento prévio em 20 pacientes. As restaurações foram avaliadas 

clinicamente usando critérios modificados do Serviço de Saúde Pública dos Estados 

Unidos para retenção, correspondência de cores, descoloração marginal, adaptação 

marginal, textura da superfície, forma anatômica, sensibilidade pós-operatória e 

cárie secundária. Como resultados obtiveram que a TPH® mostrou uma diferença 

estatisticamente significativa na descoloração marginal entre os resultados de 1 

semana e 24 meses (P <0,05). Tanto o TPH® quanto o Z250 mostraram diferenças 

estatisticamente significativas na adaptação marginal entre os resultados iniciais e 

os resultados aos 24 meses (P <0,05). Dessa forma eles concluíram que no período 

de 24 meses, ambos os compósitos de resinas microhíbridas demonstraram 

resultados clínicos aceitáveis para o tratamento restaurador das LCNCs.   

A fim de avaliar o desempenho clínico de restaurações em LCNC Karaman et 

al. (2012) realizaram estudo de acompanhamento durante 24 meses de 

restaurações cervicais não cariosas utilizando uma resina composta nanohíbrida e 

uma resina composta fluida. Um total de 134 lesões cervicais não cariosas foram 

restauradas, 67 com resina composta nanohíbrida (Grandio®) e 67 com resina 

composta fluida (Grandio Flow®). As restaurações foram avaliadas quanto à 

retenção, alteração de cor, descoloração marginal, adaptação marginal, textura 

superficial, forma anatômica e cárie secundária. Os resultados mostraram que não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na taxa de retenção 

entre os materiais restauradores em qualquer período de avaliação (p> 0,05). Para 

descoloração marginal e forma anatômica, três Grandio® e três restaurações de 

Grandio Flow® mostraram ao final de 24 meses de acordo com o escore Bravo, que 

indica se a restauração é clinicamente aceitável. As restaurações em ambos os 

grupos tiveram classificações de 100% do escore Alfa para o restante dos critérios 

avaliados, ou seja representando uma situação clínica ideal. Através dos resultados 

obtidos eles concluíram que os compósitos resinosos nanohíbridos e fluidos 

mostraram desempenhos clínicos semelhantes na restauração de lesões cervicais 

não cariosas ao longo de 24 meses. 

Vaid et al. (2015) realizaram uma avaliação comparativa entre EQUIA 

(ionômero de vidro autoadesivo quimicamente ativado combinado com um selante 
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de superfície de resina autoadesiva fotopolimerizável), cimento de ionômero de vidro 

modificado com resina composta (CIVRM- Gold label glass®) e um compósito 

nanohíbrido (Tetric N-Ceram®) em LCNC. A fim de estabelecer o material mais 

adequado para a restauração dessas lesões eles realizaram estudo in vivo com um 

ano de acompanhamento das restaurações, onde oitenta e sete LCNC foram 

aleatoriamente restaurados com EQUIA, CIVRM e um composto nanohíbrido. A 

avaliação clínica das restaurações foi feita seguindo os critérios de retenção, 

alteração de coloração, coloração marginal, adaptação marginal, rugosidade da 

superfície e sensibilidade pós-operatória. Como resultado eles observaram que 

nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre EQUIA, 

CIVRM e o composto nanohíbrido em 1 mês, aos 6 meses, e em 1 ano de 

acompanhamento (P> 0,05). Apesar do estudo não mostrar resultados significativos 

as taxas mais altas de perda de restauração foram associadas ao composto 

nanohíbrido, mas em todos os outros critérios, os três materiais restauradores 

mostraram resultados satisfatórios clinicamente, o EQUIA mostrou um desempenho 

global melhor que os outros dois materiais. 

Canali et al. (2018) investigaram o desempenho clínico durante um ano de 

restaurações de LCNC, usando resina Bulk Fill flow e resina nanohibrida. Um total 

de 89 restaurações foram realizadas usando Filtek Supreme® (FS) e Filtek Bulk Fill 

Flowable® (FB). Os parâmetros utilizados incluíam forma anatômica, rugosidade 

superficial, descoloração marginal, sensibilidade pós operatória, retenção, 

adaptação marginal, cárie secundária e fratura. O grupo FS apresentou escores 

estatisticamente altos para a rugosidade superficial quando comparado ao FB após 

um ano (p <0,05), mas ambos foram considerados clinicamente aceitáveis. Após 1 

ano, a frequência de taxas clinicamente inaceitáveis foi de 3,3% para a forma 

anatômica no grupo com FB, 1,1% para retenção no grupo com FS e 2,2% para 

adaptação marginal nos dois grupos. Todas as restaurações, em ambos os grupos, 

apresentaram escore 0 no período de 1 ano para coloração marginal, sensibilidade 

pós-operatória e cárie secundária. Ambas as resinas compostas apresentaram 

desempenhos clínicos aceitáveis para a restauração de LCNC após 1 ano.  

Feitosa, (2018) a fim de compreender o comportamento de resinas quanto a 

deformação e a lisura superficial, trouxeram em seu estudo uma avaliação da 

rugosidade superficial e resistência flexural de cinco compósitos restauradores 
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desenvolvidos recentemente e com diferentes aplicações clínicas. Após a confecção 

dos corpos de prova, foi realizada a obtenção dos valores de resistência flexural e 

rugosidade superficial. Os materiais restauradores usados foram: Zirconfill® 

(TECHNEW), Estelite® (TOKUYAMA DENTAL CORPORATION), FiltekTM Z350 

XT® (3M ESPE), FiltekTM Z250 XT® (3M ESPE), Z100® (3M ESPE). Entre os 

materiais restauradores avaliados a Zirconfill® apresentou os melhores resultados 

para rugosidade superficial, a partir de 24 horas após polimerização, e resistência 

flexural, independentemente do tempo de polimerização e polimento superficial. Os 

demais materiais apresentaram aumento da rugosidade superficial após o período 

de 07 dias.  

Fazem-se necessários mais estudos relacionados ao uso dos novos materiais 

quanto a sua indicação de restauração de LCNC, por se tratar de materiais 

restauradores empregado recentemente, a literatura ainda não possibilita números 

satisfatórios de estudos com respaldo em evidência científica.   

        

3.4 DESGASTE DOS MATERIAIS RESTAURADORES 

 Assim como o esmalte dentário e a dentina, os materiais restauradores 

também sofrem desgastes ocasionados por agentes erosivos e abrasivos. O que vai 

determinar como o material irá se comportar diante desse agentes, depende do tipo 

do material restaurador. Os desgastes normalmente estão associados a hábitos 

parafuncionais, fatores químicos provenientes da alimentação e o efeito abrasivo 

observado durante a escovação (Attin et al., 2014).  

Uma revisão de literatura realizada por Nimri, (2015) mostra que o desgaste 

sofrido pelos materiais restauradores através da escovação foi descrito inicialmente 

por Miller em 1907, sendo o desgaste abrasivo definido como o desgaste ou a 

remoção de material pelo ato de esfregar ou raspar. A abrasão depende de muitos 

fatores, incluindo, dureza, tamanho e forma do abrasivo, velocidade durante os 

movimentos entre o abrasivo e o substrato um contra o outro, além da pressão 

aplicada no substrato. O desgaste corrosivo resulta da interação da degradação 

química e de movimentos realizados nas superfícies, que por sua vez são 

enfraquecidas e sofrem desgaste. Além do desgaste do material o estudo também 
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analisa os métodos utilizados para aferição desses desgastes, concluindo que os 

diferentes métodos de analises produzem diferentes resultados assim a melhor 

forma de tirar conclusões de estudos individuais ou na comparação de diferentes 

investigações seja considerar a classificação do material testado em cada estudo.    

Estudo realizado por Al Khuraif, (2014) buscou avaliar o desgaste e a 

alteração na rugosidade superficial de quatro compósitos submetidos à abrasão 

dental em diferentes intervalos de ciclo usando uma máquina simuladora de 

escovação. Foram preparados CPs de cada material testado e uma sequência de 

escovação de 5000, 10 000 e 20 000 ciclos foi realizada para todas as amostras. Um 

perfilômetro sem contato foi usado para determinar a rugosidade média da superfície 

e o desgaste do material avaliado usando uma balança eletrônica analítica a cada 

intervalo de ciclo. Com isso eles observaram que a escovação aumentou 

significativamente a rugosidade para todos os compósitos e as imagens de 

microscópica eletrônica de varredura indicaram alterações severas na superficial do 

espécime, mas com relação a massa não foi possível observar diferença 

estatisticamente significativa entre as amostras.  

A fim de investigar a influência da escovação dentária na perda da massa e 

rugosidade superficial de resina direta Vênus® (Vs) e indireta Signum® (Sg), com e 

sem selante de superfície Fortify® (F), Caneppele et al. (2014) utilizou 24 espécimes 

de cada resina composta. Metade dos espécimes de cada resina (n = 12) foi coberta 

com F (Vs F e Sg F ), exceto para os espécimes de controle (C) (Vs C e Sg C ), que 

não foram selados. A perda da massa (M) e rugosidade superficial (Ra) foi medido 

para todos os espécimes. Em seguida, os corpos-de-prova foram submetidos à 

abrasão do dentífrico e escovação, utilizando uma máquina de ensaio para 67.000 

ciclos de escovação. Os dados de M indicou que as resinas compostas não foram 

estatisticamente diferentes; no entanto, os espécimes selados com F apresentaram 

maior alteração da massa e rugosidade superficial, ou seja, a média dos valores dos 

grupos VsF e SgF aumentou significativamente. Com isso eles concluíram que a 

escovação dentária afeta principalmente a rugosidade dos compósitos resinosos 

diretos e indiretos que recebem uma aplicação de selante. 

Malavasi et al. (2015) avaliaram a textura superficial e propriedades ópticas 

de dois compósitos auto-aderentes e um composto nanoparticulado antes e depois 
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da abrasão da escova de dente. Os compósitos Vertise Flow®, Fusio Liquid® e 

Filtek Z350 XT® foram divididos em 3 grupos (n = 6). A análise de rugosidade 

superficial, retenção de brilho e estabilidade de cor foram realizadas 24 horas após a 

fotopolimerização e após 20.000 ciclos de escovação. O resultado mostrou que a 

abrasão da escova de dentes resultou em superfícies mais ásperas e foscas para 

todos os compósitos testados. O Filtek Z350 apresentou melhor retenção de brilho 

após a abrasão. Na avaliação da rugosidade superficial, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as resinas Fusio Liquid Dentin® e Filtek Z350® 

(p> 0,05). A resina Vertise Flow® apresentou melhor estabilidade de cor que os 

outros dois materiais. O material nanoparticulado apresentou melhor retenção de 

brilho, mas não produziu os melhores resultados em aspectos relacionados à 

rugosidade superficial e estabilidade de cor em comparação com os compostos 

auto-aderentes. Com isso, o processo de degradação usando a abrasão da escova 

de dentes produziu uma superfície mais rugosa e fosca em todos os compósitos 

testados. A textura da superfície não se relacionou apenas com a quantidade de 

carga presente nos materiais, mas também com a composição da matriz orgânica 

dos mesmos. Os resultados sugerem que o constante desenvolvimento de novos 

materiais, buscando uma simplificação técnica, parece um atrativo inovador para a 

rotina clínica do dentista.  

Attin e Wegehaupt, (2014) realizaram uma revisão de literatura a fim de 

investigar sobre o impacto das condições erosivas sobre os materiais restauradores 

e sobre alteração de cor do dente. Eles encontraram que os materiais restauradores 

sofriam pouca influência quando submetidos a condições erosivas. Compósitos, 

cerâmicas e selantes parecem ser bastante resistentes contra condições erosivas e 

podem, portanto, servir como uma opção de tratamento para superfícies que 

apresentam dentina exposta.      

Paula et al. (2015) a fim de investigar o efeito sinérgico da degradação 

química (erosão) e mecânica (escovação) na rugosidade superficial e dureza de dois 

materiais nanoparticulados e dois materiais convencionais, realizaram teste in vitro 

usando compósitos como Filtek Z350®, TPH Spectrum® e cimentos de ionômero de 

vidro fotopolimerizável Ketac Nano® e Vitremer®. Os espécimes foram divididos em 

grupos de acordo com o material e o meio de armazenamento: saliva artificial, suco 

de laranja e Coca-Cola®. Após 30 dias de armazenamento, os espécimes foram 
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submetidos a degradação mecânica e reavaliados para rugosidade e dureza. Os 

resultados mostraram que o desgaste por erosão e abrasão diminuiu 

significativamente a dureza de todos os materiais. Apenas a rugosidade da Filtek 

Z350®, no entanto, não foi afetada pela erosão e abrasão. Todos os materiais 

mostraram um aumento significativo na rugosidade da superfície após erosão e 

abrasão, exceto para o Filtek Z350®. Após a degradação química e mecânica, a 

dureza de todas as amostras diminuiu significativamente. Após a degradação 

mecânica, as bebidas ácidas foram mais agressivas que a saliva artificial para todos 

os materiais. Assim um efeito sinérgico foi observado pelo aumento da rugosidade 

de todos os materiais, exceto para Filtek Z350®; os valores de dureza diminuíram 

para todos os materiais, independentemente de terem sido ou não preenchidos por 

nanopartículas. Os cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizável foram mais 

suscetíveis à degradação do que os compósitos, considerando ambos os 

parâmetros de superfície de dureza e rugosidade. 

Um estudo recente realizado por Tanthanuch e Kukiattrakoon, (2018) analisou 

o efeito corrosivo do vinho sobre materiais restauradores, especificamente, as 

alterações encontradas na rugosidade e dureza superficial do material. Setenta e 

dois espécimes de Resina Composta Nanohíbrida e o mesmo número de espécimes 

de Resina Composta de Nanopartículas tiveram seus dados iniciais de Microdureza 

de Vicker registrados e as características da superfície examinados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). Os discos foram então alternadamente imersos em 

vinho tinto, vinho branco e água desionizada (como controle) por 25 minutos e saliva 

artificial por 5 minutos durante quatro ciclos. Registrou-se mudanças graduais na 

microdureza da superfície em cada intervalo de tempo. Foi constatado na pesquisa 

que a resina nanoparticulada apresentou maior resistência ao efeito erosivo e os 

vinhos usados reduziram significativamente a dureza da superfície dos 

nanocompósitos, sendo que a imersão no vinho tinto ocasionou maior redução na 

dureza da superfície ao longo do tempo, quando comparado ao vinho branco. 

 Kaur et al. (2015) concretizaram uma pesquisa que comparava o efeito de 

agentes erosivos e abrasivos na microdureza superficial e desgaste superficial do 

esmalte e três materiais restauradores diferentes, especificamente, resina composta 

de nanopartículas, resina composta de micropartículas e ionômero de vidro 

modificado por resina. Um grupo contendo todos os materiais foi expostos à saliva 
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artificial, outro grupo a um ciclo de pH erosivo (exposição à Coca-Cola®). Outro 

grupo foi submetido à escovação com escova elétrica e dentifrício e o último grupo 

foi submetido ao ciclo erosivo e a escovação ditos anteriormente. Após a pesquisa 

observou-se que o tecido humano era mais susceptível aos agentes erosivos e 

abrasivos e que a resina composta de nanopartículas tem a melhor resistência à 

erosão e/ou abrasão entre todos os materiais utilizados, seguida da resina composta 

de micropartículas e ionomero de vidro modificado por resina, respectivamente. 

 

 4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

Tratar-se de um estudo experimental in vitro de delineamento fatorial 8 x 3, no 

qual oito materiais restauradores indicados para restaurar LCNC foram avaliados 

quanto a massa e à rugosidade superficial após imersão em substâncias com baixo 

pH (suco de laranja e refrigerante de cola) e escovação com dentifrício em máquina 

simuladora. Os materiais são: resinas compostas (duas microhibridas, duas 

nanohibridas, duas flow e duas bulk fill) (Quadro 1). 
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4.2 PREPARO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Foram confeccionados 9 corpos de prova (CPs) de cada material totalizando 

72 CPs. Os materiais foram manipulados conforme as instruções do fabricante e 

Quadro 1. Características dos materiais restauradores. 

Material Nome comercial Fabricante Composição  

Orgânica 

Composição  

Inorgânica  

Cor 

Resina composta 
microhibrida 

Charisma (CH) 
 
 

 
 
 

Filtek Z250 XT (FZ) 
 

Heraeus Kulzer (Hanau, 
Alemanha) 

 

 
 

3M ESPE (Minnesota, 

EUA) 
 
 

Bis-GMA. 
 
 

 
 
 

Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, 
PEGDMA e TEGDMA. 

Vidro bário alumínio 
fluoretado, Dióxido de 

silício. 

 
 
 

Sílica e zircônia. 

A2 
 
 

 
 
 

A2 

 
Resina composta 
nanohíbrida 

 
Zirconfill (Z) 

 

 
 
 

 
 

Tetric N-Ceram (TC) 

 
 
 

 
 

 
Technew 

(Rio de Janeiro, Brasil) 

 
 
 

 
Ivoclar Vivadent 

(Schaan, Liechtenstein) 

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

 
 
 

 
Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, 

TEGDMA. 

 
Diatomita, Sílica, Óxido 

misto de Zircônia e Sílica, 

vidro de Bário. 
 
 

 
Vidro de bário, trifluoreto 
de itérbio, óxido misto, 

dióxido de sílíca. 
 

 
    A2 

 

 
 
 

 
 
 

A2 

 

Resina composta 
flow 

 

Natural flow (NF)  
 
 

 
 
 

 
Opallis Flow (OF) 

 

 

 

Nova DFL 
(Rio de Janeiro, Brasil) 

 

 
 
 

FGM (Santa Catarina, 
Brasil) 

 

 (Bis-GMA), Resinas de 
Dimetacrilato.  

 

 
 

TEGDMA, Bis-EMA, Bis-

GMA, canforquinona, co-
iniciadores. 

 

Boro-Alumínio Silicato de 
Vidro, Sílica Sintética  

 

 
 

Bário-alumino silicato e 

dióxido de silício. 
 

 

    A2 
 
 

 
 
 

   
A2 

 
Resina 

Composta Bulk 
Fill  

 
Filtek One Bulk Fill 

(FB) 
 
 

 
 
 

 
 

Opus Bulk Fill (OBF) 

 
3M ESPE (Minnesota, 

EUA) 
 
 

 
 
 

 
 

FGM (Santa Catarina,  

Brasil) 
 

 
AUDMA, UDMA e DDMA. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Monômeros 

uretanadimetacrílicos. 

 
Vidro de fluoreto de 

itérbio, benzotriazol, 
cerâmica silanizada, 
partículas de sílica e 

zircônia.  
 
 

 
 

Dióxido de silício 

silanizado, vidro de bário 
aluminosilicato. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A2 
 
 

 
 
 

   
 
    

 
    A2 

Fonte: Bula do fabricante. 



28 
 

inseridos em uma matriz metálica, cedida pela Faculdade de Odontologia de Bauru, 

fabricada pela escola de Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI/Bauru). 

Confeccionada em aço, apresenta dois braços articulados que permitem a remoção 

do CP facilmente. A matriz permite a confecção de CP com dimensões de 5,0mm de 

largura, 15,0mm de comprimento e 4,0mm de espessura, às quais são exatas para 

fixação do mesmo à barra metálica da máquina de escovação simulada. Para o 

preenchimento da matriz foram utilizadas espátulas de inserção nº1 para as resinas 

compostas microhibridas, nanohibridas e Bulk fill e para a resina flow foi utilizada 

ponta dispersadora que acompanha o produto. As resinas microhibridas, 

nanohibridas e bulk fill foram inseridas em quatro incrementos, sendo que cada um 

corresponde a 2,0mm de espessura, 7,5mm de comprimento e 5,0mm de largura. As 

resinas flow foram inseridas em dois incrementos, devido sua viscosidade, 

correspondendo a 2,0mm de espessura, 15,0mm de comprimento e 5,0mm de 

largura (Figura 1). 

 

Figura 1. Confecção do corpo de prova em matriz metálica. 

              

 A fim de garantir uma lisura superficial, previamente à fotoativação dos dois 

últimos incrementos, uma tira de poliéster (TDV Dental Ltda, Santa Catarina, Brasil) 

foi posicionada e, sobre esta, uma carga axial manual contínua foi exercida com o 

dispositivo específico que acompanha a matriz, causando o extravasamento do 

excesso do material. A fotopolimerização de cada incremento foi de acordo com a 

instrução de cada fabricante, realizada durante 20s para resinas microhibridas, 

nanohibridas e bulk fill para cada incremento adicionado e 40s para as resinas flow, 

sendo essa realizada na metade de cada incremento. Os últimos incrementos foram 

fotopolimerizados sobre uma tira de poliéster através do Fotopolimerizador LD Max® 
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(Gnatus, São Paulo, Brasil) previamente verificado por um radiômetro portátil RD-7 

(Ecel, São Paulo, Brasil) apresentando irradiância de 700mW/cm2. Todo o processo 

de confecção foi realizado em sala com temperatura de 23ºC mantida por ar 

condicionado de acordo com especificação número 27 da American Dental 

Association (ADA) para restaurações diretas com resina composta.   

Depois de transcorridos o tempo da fotopolimerização os CPs foram 

removidos da matriz com o auxílio de pinça clínica e mantidos em 10 ml de água 

destilada a temperatura de 37ºC durante 7 dias (Figura 2) (Braga et al., 2010), no 8º 

dia os CPs foram secos com papel absorvente e posteriormente polidos com discos 

abrasivos de óxidos de alumínio Praxis® (TDV Dental Ltda, Santa Catarina, Brasil) 

em baixa rotação sem refrigeração por aproximadamente 10 segundos, sendo 1 

segundo para cada movimento de maneira intermitente, seguindo a sequência 

decrescente de granulação dos discos (Figura 3). Para remover os resíduos 

abrasivos, as amostras foram lavadas em água corrente entre as trocas de discos. 

Após esse procedimento os CPs foram armazenado em água destilada por 24 horas 

para então realizar a pesagem (Braga et al., 2010).  

 

Figura 2. Armazenamento dos corpos de prova em estufa.                       
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Figura 3. Polimento do corpo de prova com discos abrasivos. 

     Após finalização de preparo, os CPs foram divididos em recipientes com 

água destilada, suco de laranja in natura e refrigerante cola de maneira aleatória 

seguindo a sistemática de rodadas completas, uma a uma, até a distribuição de 

todos os CPs em cada grupo, para serem imersos nas substâncias testadas. Ao final 

obtivemos um total de 24 grupos. Grupo 1 (Charisma em água destilada); Grupo 2 

(Charisma em Suco de Laranja); Grupo 3 (Charisma em Coca-cola); Grupo 4 ( Filtek 

Z250 XT em água destilada); Grupo 5 (Filtek Z250 XT em Suco de Laranja); Grupo 6 

(Filtek Z 250 XT em Coca-cola); Grupo 7 (Zinconfill em água destilada); Grupo 8 

(Zirconfiil em Suco de Laranja); Grupo 9 (Zinconfill em Coca-Cola); Grupo 10 (Tetric 

N-Ceram em água destilada); Grupo 11 (Tetric N-Ceram em Suco de Laranja); 

Grupo 12 (Tetric N-Ceram em Coca-Cola); Grupo 13 (Natural Flow em água 

destilada); Grupo 14 (Natural Flow em Suco de Laranja); Grupo 15 (Natural Flow em 

Coca-Cola); Grupo 16 (Opallis Flow em água destilada); Grupo 17 (Opallis Flow em 

Suco de Laranja); Grupo 18 (Opallis Flow em Coca-Cola); Grupo 19 (Filtek One Bulk 

Fill em água destilada); Grupo 20 (Filtek One Bulk Fill em Suco de Laranja); Grupo 

21 (Filtek One Bulk Fill em Coca-Cola); Grupo 22 (Opus Bulk Fill em água destilada); 

Grupo 23 (Opus Bulk Fill em Suco de Laranja); Grupo 24 (Opus Bulk Fill em Coca-

Cola).         

4.3 AVALIAÇÃO INICIAL DA MASSA 

A massa das amostras foi determinado em uma balança analítica AD330 

(Marte, Minas Gerais, Brasil) com precisão de 0,001 gramas (g) (Figura 4). Após os 



31 
 

sete dias do período de armazenamento e polimento, no 9º dia os corpos de prova 

foram secos com papel absorvente e mantidos em ambiente a 23°C, foram feitas 

algumas pesagens até que a massa de cada CP não se altere mais que 0,01g, uma 

vez o massa estabilizada esse era determinado o massa inicial (MI), esse processo 

foi realizado em um só dia.  

 

Figura 4. Balança analítica. 

 

4.4 AVALIAÇÃO INICIAL DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

A rugosidade superficial foi avaliada utilizando equipamento rugosímetro 

Surtronic 25® (Taylor Hobson, Barcelona, Espanha) com ponta avaliadora de 5μm e 

cut-off igual a 0,25mm e comprimento de leitura 1,5mm (Figura 5). A rugosidade 

superficial foi caracterizada pelo parâmetro Ra (rugosidade média). Foram 

realizadas cinco leituras consecutivas em pontos equidistantes, em cinco regiões 

diferentes de cada espécime, de forma livre e aleatória, das quais a média simples 

obtida foi considerada como o valor de rugosidade inicial (RaI) para aquela 

superfície do espécime (Figura 6). 
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Figura 5. Rugosímetro. 

 

Figura 6. Analise realizada pelo rugosímetro. 

                                                            

4.5 PROTOCOLO DE EROSÃO 

Três corpos de prova de cada material foram submetidos a três tipos bebidas 

diferentes e com baixo pH a fim de simular o efeito erosivo que os materiais estão 

suscetíveis na cavidade oral. As bebidas que foram utilizadas são: suco de laranja in 

natura, refrigerante Coca-Cola® (Rio de Janeiro, Brasil) e a água destilada como 

grupo controle. Os CPs foram imersos em 10ml de cada bebida dentro de 

recipientes fechados e identificados, por 7 dias em estufa à 37°C, sendo cada 

bebida trocada diariamente e ao final desse período os CPs foram lavados em água 

corrente (Braga et al., 2010) 

4.6 PROTOCOLO DE ABRASÃO 

Após o período de imersão, os corpos de prova foram submetidos à abrasão 

por escovação em uma máquina de escovação automática, cedida pela faculdade 

de Odontologia de Bauru. Esta máquina possui um motor que produz movimentos 

em único sentido com extensão de 20mm em dez braços, onde são acopladas as 

cabeças das escovas, permitindo a simulação simultânea da escovação em dez CPs 

(Figura 7). Os grupos foram escolhidos aleatoriamente e os espécimes posicionados 
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em uma barra de aço inoxidável que acompanha a máquina, com dez cavidades 

independentes. A máquina possui um sensor de temperatura permitindo simular a 

escovação a 37ºC. A superfície polida em contato com a substância testada no 

protocolo de erosão foi submetida à escovação, totalizando 20.000 ciclos com 

movimentos horizontais da escova e carga igual a 300g e a velocidade de cada ciclo 

foi programada para 4,5 ciclos por segundos (Braga et al., 2010). Foram utilizadas 

escovas Sorriso com cerdas macias de nylon (Figura 8) (Colgate-Palmolive, Ind. e 

Com, S.B. Campos, Brasil) que foram renovadas a cada 10.000 ciclos e dentifrício 

Total 12 clean mint® (Colgate, New York, EUA) composto de fluoreto de sódio 

1450mpp, troclosan 0,3%, Água, Glicerina, Sorbitol, Sílica Hidratada, Lauril Sulfato 

de Sódio, Copolímero PVM/MA, Aroma, Carragema, Sacarina Sódica, Hidróxido de 

Sódio, Corante Branco. O creme dental foi diluído em água destilada na proporção 

de 1:2 peso (Figura 9) e a cada 120s foi injetada 0,4ml da solução sobre os CPs 

com o auxílio de seringas descartáveis acopladas a máquina durante a escovação 

(Oliveira et al., 2012). 

 

Figura 7. Máquina de escovação simulada. 
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Figura 8. Escova dental de cerdas macias. 

 

Figura 9. Solução creme dental e água destilada. 

                                                                        

Após a abrasão, os corpos de prova foram lavados abundantemente em água 

corrente e imediatamente limpas em lavadora ultrassônica (Unique, São Paulo, 

Brasil) com água por 5 minutos, seguido de secagem com papel absorvente para 

remoção do dentifrício. 

4.7 AVALIAÇÃO FINAL DA MASSA E RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

As avaliações da massa e rugosidade superficial foram conduzidas de forma 

semelhante às análises iniciais. A variação da massa foi calculada com a fórmula: 

MF (%) = (MF - MI / MI) x 100, onde MF (%) corresponde a alteração em 

porcentagem da massa após a erosão e abrasão em relação ao inicial, MI é a massa 
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inicial e MF é a massa final após erosão e abrasão. A alteração na rugosidade 

superficial será determinada usando a diferença entre a rugosidade final e a inicial.  

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Um banco de dados foi construído no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) na versão 20.0. Os corpos de prova foram considerados a 

unidade experimental. As variáveis de resposta foram submetidas a uma análise 

estatística exploratória a fim de verificar a médias das amostras e valores do desvios 

padrões. Pelo fato da distribuição de dados não apresentar o padrão de normalidade 

foi realizada a análise bivariada a partir do teste Kruskal Wallis para verificar se 

existe diferença estatisticamente significativa entre as médias de todos os materiais, 

para esse teste foi considerado um nível de significância de 5%. A fim de investigar 

se existia diferença estatisticamente significativa ao compararmos entre grupos foi 

realizado vários testes de Mann Whitney 2 a 2 aplicando-se o peso ao valor 

significativo (p) de acordo com o número de combinações possíveis considerando os 

tratamentos para cada amostra.  

A análise de dados obtidos nesse estudo será apresentada em partes, onde 

serão analisados os dados referentes à variação da massa, rugosidade superficial e 

correlação de pearson e valor de p entre a variação da massa e rugosidade 

superficial. 

5 RESULTADOS 

5.1 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO DESGASTE EROSIVO E ABRASIVO POR 

ANÁLISE DE ALTERAÇÃO DA MASSA.   

Os valores das médias da massa foram obtidos através da pesagem em 

balança de precisão medidas em gramas, a fim de melhor expressar os valores 

encontrados esses foram transformados em miligramas (mg). Na tabela 1 estão 

expressos os valores de médias da massa e desvio padrão da massa inicial e final, 

bem como a alteração de massa após processo de erosão e abrasão nos quais os 

CPs foram submetidos. Os valores que apresentarem o sinal (+) indica que os CPs 

ganharam massa após os testes, por outro lado se os valores apresentarem o sinal 

(-) indicam que os CPs perderam massa após os testes. 
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Para facilitar a compreensão com relação à variação da massa das amostras, 

os valores encontrados foram transformados em porcentagem, pois assim 

conseguimos quantificar o quanto cada CP sofreu alteração em relação a massa 

após o processo de erosão e abrasão. Para isso utilizamos a seguinte equação:  

Massa total (%) = _________x 100 

 

Os CPs apresentaram massas iniciais diferentes entre si, sendo a resina 

Natural flow® a mais leve pesando 544,3mg e Tetric N-ceram® a mais pesada com 

782,3 mg. Após o processo de erosão e abrasão observamos tendência semelhante, 

continuando assim a Tetric N-ceram® a resina com maior massa e a Natural Flow® 

menor massa de todas as resinas estudadas.  

Tabela 1. Análise descritiva das médias (mg) e desvios padrão da massa (dp) inicial, 
final e alteração da massa (%) após erosão e abrasão, de acordo com o tipo de 
material restaurador e bebida. 

Bebida Material MI 

(mg / dp)  

MF 

(mg / dp)  

Alteração de M 

(% / dp)  

 

 

 

Água 

Destilada 

CH 676,0 ± 4,5 731,3 ± 4,9 +8,19 ± 1,34 

FZ 663,0 ± 12,1 718,6 ± 8,1 +8,42 ± 2,76 

Z 671,6 ± 9,8 732,3 ± 8,0  +9,04 ± 1,32 

TC 728,3 ± 24,8 777,6 ± 20,2 +6,79 ± 0,84 

NF 585,3 ± 27,4 581,3 ± 29,1 -0,45 ± 8,51 

OF 609,0 ± 30,1 603,3 ± 28,3 -0,69 ± 8,30 

FB 704,3 ± 6,5 700,0 ± 8,1 -0,60 ± 1,89 

OBF 701,6 ± 28,5 720,0 ± 7,8 +2,72 ± 4,38 

 

 

 

Suco de 

Laranja 

CH 725,6 ± 5,0 676,6 ± 13,4 -6,75 ± 1,34 

FZ 697,6 ± 12,3 645,3 ± 15,3 -7,47 ± 3,27 

Z 746,3 ± 5,0 675,6 ± 7,0 - 9,46 ± 1,34 

TC 782,3 ± 26,2 701,6 ± 28,6 -10,32 ± 0,94 

NF 544,3 ± 9,5 469,3 ± 10,2 -13,75 ± 2,57 

OF 678,6 ± 20,1 582,0 ± 20,1 -14,16 ± 5,00 

FB 699,0 ± 4,5 612,0 ± 3,0 -12,44 ± 0,17 

OBF 735,6 ± 21,9 727,6 ± 13,0 -1,05 ± 2,11 

MF - MI 

MI 
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Coca-Cola® 

CH 728,6 ± 5,6 733,0 ± 9,1 +0,60 ± 1,99 

FZ 713,3 ± 9,7 700,6 ± 10,2 -1,75 ± 2,37 

Z 746,3 ± 6,8 713,3 ± 6,4  - 4,41 ± 0,92 

TC 772,6 ± 8,5 743,0 ± 1,7 -3,83 ± 1,07 

NF 613,0 ± 14,1 574,6 ± 19,2 -6,17 ± 5,19 

OF 683,3 ± 5,5 619,6 ± 15,5  -9,31 ± 2,25 

FB 706,0 ± 27,2 641,6 ± 26,2  -9,11 ± 1,34 

OBF 729,0 ± 7,5 709,3 ± 8,5  -2,69 ± 1,01 

CH: Charisma; FZ: Filtek Z250 XT; Z: Zinconfill; TC: Tetric N-Ceram; NF: Natural Flow; OF: Opallis Flow; 

FB: Filtek One Bulk Fill; OF: Opus Bulk Fill. 

 

Para a análise estatística, utilizou-se o método de análise para amostras não 

paramétricas, sem distribuição normal sendo utilizado o teste Kruskal-Wallis a fim de 

identificar diferença entre as médias de todas as resinas para cada tipo de bebida. 

Com a finalidade de identificar a diferença entre as médias intragrupo e intergrupo 

foram realizados testes Mann-Whitney. 

Tabela 2. Media da alteração da massa (%) após efeito de erosão e abrasão, de 
acordo com o tipo de resina nos diferentes meios de imersão.  

Letras maiúsculas iguais revelam ausência de diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% 
de acordo com os testes Kruskal Wallis** e Mann Whitney* entre os meios de imersão para a mesma 
resina. 
Letras minúsculas iguais revelam ausência de diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% 
de acordo com os testes Kruskal Wallis** e Mann Whitney* entre as resinas para o mesmo meio de 
imersão. 

 

Material 

Bebidas   

p Água destilada Suco de laranja Coca-Cola® 

Charisma 8,19 A,a - 6,75 B,a,b 0,60 A,B,a 0,022* 

Filtek Z250 XT 8,42 A,a -7,47 B,a,b -1,75 A,B,a 0,034* 

Zirconfill 9,04 A,a - 9,46 B,a,b - 4,41 A,B,a 0,022* 

Tetric N-Ceram 6,79 A,a - 10,23 B,a,b - 3,83 A,B,a 0,022* 

Natural Flow - 0,45 A,a  -13,75 A,a - 6,17 A,a 0,061** 

Opallis Flow - 0,69 A,a -14,16 A,a,b - 9,31 A,a 0,051** 

Filtek one Bulk Fill  - 0,60 A,a - 12,44 B,a,b - 9,11 A,B,a 0,022* 

Opus Bulk Fill  2,72 A,a - 1,05 A,b - 2,69 A,a 0,202** 

p 0,022** 0,042* 0,127**  
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5.1.1 Meio Água Destilada 

Após imersão em água destilada seguida de escovação simulada, 

observamos que a maioria dos materiais sofreram alterações de massa 

consideráveis onde a maioria sofreram ganho de massa (Tabela 2). Ao realizarmos 

as análises foi possível verificar diferença estatisticamente significativa entre as 

resinas testadas, com relação a alteração da massa, apenas para o teste Kruskal 

Wallis entretanto ao investigarmos onde reside a diferença não foi possível verificar 

ao usarmos o teste Mann Whitney, esse fato é justificado pelo peso que o valor de 

significância adquire após as combinações.   

5.1.2 Meio Suco de Laranja 

 Através dos dados obtidos, observamos que após imersão em suco de laranja 

seguida de escovação todos os materiais sofreram perdas da massa. Os materiais 

Tetric N-ceram®, Natural Flow®, Opallis Flow® e Filtek One Bulk Fill® apresentaram 

a maior alteração da massa ao compararmos as alterações desses mesmos 

materiais após imersão nas demais bebidas. O material que sofreu menor alteração 

da massa foi a resina Opus Bulk Fill® (-1,05%) apresentando diferença 

estatisticamente significativa quando comparada a resina Natural Flow® (p= 0,42), 

mas sem diferença estatisticamente significativa com os demais materiais (Tabela 

2). 

5.1.3 Meio Coca-Cola® 

 Após imersão em Coca-Cola® seguida da escovação simulada, não foi 

possível encontrar diferença estatisticamente significativa de acordo com a alteração 

da massa entre os materiais testados. A partir da tabela 2, podemos observar que 

apenas para a resina Charisma® houve ganho da massa (+0,60%). A resina que 

sofreu maior alteração da massa após processo de erosão e abrasão foi a resina 

Opallis Flow® (-9,31%) sem diferença estatisticamente significativa dos demais 

materiais. 
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5.1.4 Associação entre as bebidas 

 Ao analisarmos qual bebida provocou maior alteração de massa para os 

materiais, observamos que o meio suco de laranja promoveu maior perda de massa 

para as resinas em relação ao grupo controle água destilada, apresentando assim 

diferença estatisticamente significativa para as seguintes resinas: Charisma 

(p=0,022); Zirconfill (p=0,022); Tetric N-ceram (p=0,022) e Filtek one Bulk Fill 

(p=0,022) (Tabela 2). 

5.2 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO DESGASTE EROSIVO E ABRASIVO POR 

ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL.  

 Os valores das médias obtidas pela leitura no rugosímetro e os desvios 

padrão das amostras estão apresentadas na tabela a seguir, de acordo com cada 

bebida e material. 

Tabela 3. Médias e desvios padrão da Rugosidade superficial (µm) inicial e final 
após erosão e abrasão de acordo com o tipo de material restaurador e bebida. 

Bebida Material RaI – dp 

(µm / dp)   

RaF – dp 

(µm / dp)   

Alteração de 

Rugosidade 

(µm / dp)   

 

 

 

Água 

Destilada 

CH 0,24 ± 0,04 0,47 ± 0,10 0,23 ± 0,07 

FZ 0,46 ± 0,08 0,38 ± 0,16 -0,07 ± 0,15 

Z 0,21 ± 0,08 0,64 ± 0,09 0,43 ± 0,06 

TC 0,52 ± 0,23 0,68 ± 0,08 0,16 ± 0,16 

NF 0,19 ± 0,04 0,22 ± 0,00 0,03 ± 0,04 

OF 0,20 ± 0,05 0,15 ± 0,02 -0,05 ± 0,07 

FB 0,25 ± 0,04 0,36 ± 0,11 0,10 ± 0,08 

OBF 0,34 ± 0,19  0,81 ± 0,52 0,46 ± 0,33 

 

 

 

Suco de 

Laranja 

CH 0,21 ± 0,05 0,56 ± 0,09 0,35 ± 0,14 

FZ 0,26 ± 0,11 0,53 ± 0,19  0,27 ± 0,09 

Z 0,16 ± 0,02 0,90 ± 0,12 0,74 ± 0,14 

TC 0,44 ± 0,22 1,01 ± 0,22 0,56 ± 0,57 

NF 0,08 ± 0,00 0,22 ± 0,08 0,14 ± 0,08 

OF 0,16 ± 0,06  0,24 ± 0,08 0,07 ± 0,13 



40 
 

FB  0,35 ± 0,10  0,39 ± 0,06 0,03 ± 0,07 

OBF 0,25 ± 0,05  0,62 ± 0,26 0,36 ± 0,31 

 

 

 

Coca-Cola® 

CH 0,26 ± 0,06 0,43 ± 0,06  0,17 ± 0,13 

FZ 0,45 ± 0,15 0,34 ± 0,03 - 0,11 ± 0,17 

Z  0,23 ± 0,11 0,79 ± 0,08 0,56 ± 0,11 

TC  0,20 ± 0,02 0,76 ± 0,22 0,55 ± 0,20 

NF 0,17 ± 0,12 0,26 ± 0,10 0,09 ± 0,03 

OF 0,14 ± 0,02 0,17 ± 0,01 0,02 ± 0,01 

FB  0,30 ± 0,09  0,34 ± 0,00 0,04 ± 0,09 

OBF 0,32 ± 0,01  0,39 ± 0,07 0,06 ± 0,05 

CH: Charisma; FZ: Filtek Z250 XT; Z: Zinconfill; TC: Tetric N-Ceram; NF: Natural Flow; OF: Opallis Flow; 

FB: Filtek One Bulk Fill; OF: Opus Bulk Fill. 

 

Estão apresentados na tabela 3 os valores da média e desvio padrão para 

cada bebida de material após o processo de erosão e abrasão. Os valores que 

apresentarem o sinal (+) indicam que os CPs sofreram um aumento da rugosidade 

superficial após os testes, enquanto que os valores que apresentarem o sinal (-) 

indicam houve uma diminuição da rugosidade superficial dos CPs. Para chegar a 

esse resultado foi realizado a equação Ra total = RaI-RaF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabela 4. Media da alteração da rugosidade superficial (µm) após efeito de erosão e 
abrasão, de acordo com o tipo de resina nos diferentes meios de imersão.  

 

Material 

Bebidas   

p Água destilada Suco de laranja Coca-

Cola® 

Charisma 0,23 A,a 0,35 A,a 0,17 A,a,b  0,252* 

Filtek Z250 XT -0,07 A,a 0,27 A,a  -0,11 A,a  0,061* 

Zirconfill 0,43 A,a 0,74 A,a   0,56 A,b  0,058* 

Tetric N-Ceram 0,16 A,a 0,56 A,a   0,55 A,a,b  0,193* 

Natural Flow 0,03 A,a 0,14 A,a  0,09 A,a,b 0,063* 

Opallis Flow -0,05 A,a  0,07 A,a  0,02 A,a,b  0,393* 

Filtek one Bulk Fill  0,10 A,a  0,03 A,a   0,04 A,a,b  0,561* 

Opus Bulk Fill  0,46 A,a  0,36 A,a 0,06 A,a,b 0,099* 

p 0,009** 0,061** 0,046*  

Letras maiúsculas iguais revelam ausência de diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% 
de acordo com os testes Kruskal Wallis** e Mann Whitney* entre os meios de imersão para a mesma 
resina. 
Letras minúsculas iguais revelam ausência de diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% 
de acordo com os testes Kruskal Wallis** e Mann Whitney* entre as resinas para o mesmo meio de 
imersão. 

 

Para a análise estatística quanto à rugosidade, utilizou-se o mesmo método 

de análise para variável massa, amostras não paramétricas, sem distribuição normal 

sendo utilizado o teste Kruskal-Wallis a fim de identificar diferença entre as médias 

de todas as resinas para cada tipo de bebida. Com a finalidade de identificar a 

diferença entre as médias intragrupo e intergrupo foram realizados testes Mann-

Whitney.  

5.2.1 Meio Água Destilada 

Após imersão em água destilada seguida de escovação simulada, 

observamos que o material que sofreu maior alteração de rugosidade foi a resina 

Zirconfill® (0,43) e o material que sofreu menor alteração de rugosidade superficial 

foi a Opallis Flow® (-0,05). Nesse meio apenas a resina Filtek Z250 XT® (-0,07) e 

Opallis Flow® (-0,05) apresentaram sua superfície mais lisa em relação ao outros 

materiais. Ao realizarmos os testes de Kruskal Wallis foi possível verificar diferença 
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estatisticamente significativa entre as resinas testadas, entretanto ao verificarmos 

onde estava a diferença o teste Mann Whitney não fornece onde reside a diferença, 

devido o peso que o valor de significância assume (Tabela 4). 

5.2.2 Meio Suco de Laranja 

Através dos dados obtidos, observamos que após imersão em suco de laranja 

seguida de escovação todos os materiais sofreram alteração da rugosidade 

superficial, mostrando o aumento de Ra. O material que apresentou a maior 

alteração de rugosidade superficial foi a resina Zirconfill® (0,74). Apesar disso não 

foi possível observar diferença estatisticamente significativa com os demais 

materiais (Tabela 4). 

5.2.3 Meio Coca cola® 

Após imersão em Coca-Cola® seguida da escovação simulada, foi possível 

encontrar diferença estatisticamente significativa de acordo com a alteração da 

rugosidade superficial entre a resina Zirconfill® (0,56) e a Filtek Z 250 XT® (-0,11) 

mudar quando mudar na tabela (p=0,46). A partir da tabela 5, podemos observar que 

apenas para a resina Filtek Z 250 XT® apresentou superfície mais lisa em relação 

aos demais materiais após imersão a Coca-Cola® somada à escovação.  

5.2.4 Associação entre as bebidas 

 Ao analisarmos qual bebida provocou maior alteração de rugosidade 

superficial para os materiais, observamos que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as bebidas, ou seja nenhum meio foi capaz de sobrepor-se a outro 

quanto a alterações de rugosidade superficial (Tabela 4). 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTERAÇÃO DA MASSA E ALTERAÇÃO DA 

RUGOSIDADE SUPERFICIAL. 

Através da análise estatística realizada por meio do coeficiente de Pearson 

não foi possível verificar correlação a nível de 1%, entre a associação da alteração 

da massa e alteração da rugosidade superficial. O valo de r= 0,010 indica que não 

houve correlação entre essas duas variáveis, o que implica dizer que após processo 

de erosão e abrasão o material que sofreu maior alteração da massa não foi o 



43 
 

mesmo que sofreu maior alteração na rugosidade superficial o mesmo é observado 

para o material que sofreu menor alteração para ambas as variáveis medidas.  

6 DISCUSSÃO 

Assim como o esmalte dentário está sujeito a alteração mediante um 

ambiente com baixos valores de pH ou ainda sob efeito de desgaste mecânico 

provocado pela escovação, o mesmo acontece para os materiais restauradores que 

estão sujeitos ao fatores etiológicos que causam LCNC. A resistência à degradação 

em ambiente bucal é essencial para a longevidade dessas restaurações, assim, é 

importante que os materiais restauradores usados em LCNC sejam capazes de 

resistir à degradação devido aos ataques erosivos e abrasivos, principalmente 

devido à recorrentes substituições que esse tipo de restauração sofre em curto 

período de tempo (Kaur et al., 2015). 

Com o propósito de verificar a capacidade de resistência dos materiais 

restauradores à degradação no meio bucal, este estudo buscou testar resinas com 

indicação para o tratamento de LCNC, além disso, a pesquisa inova ao utilizar 

resinas atuais como, por exemplo, Bulk Fill e a Zirconfill® que é o único compósito a 

incluir o mineral diatomita em sua composição. As bebidas testadas foram 

escolhidas por serem consumidas com maior frequência pela população e o período 

de 07 dias de imersão foi escolhido com base no tempo necessário para que fosse 

possível observar a influência das bebidas sem que inviabilizasse a amostra para 

em seguida realizarmos o teste de abrasão.  

Além do desafio erosivo, foi testado o efeito da escovação sobre os materiais 

restaurados, por meio de uma máquina de escovação que realizou no total 20.000 

ciclos de escovação de acordo com a necessidade de se observar os efeitos 

causados em curto período de tempo. Existe uma controvérsia a respeito do número 

de ciclos que simulam de fato os efeitos da escovação em boca, entretanto os 

últimos estudos relatam que 10.000 e 20.000 correspondem a 1 e 2 anos de 

escovação respectivamente (Al Khuraif, 2014; Nimri, 2015; Malavasi et al., 2015).     

Como parâmetro para mesurarmos a degradação sofrida pelos materiais, 

analisamos a alteração da massa e rugosidade superficial, por se tratar de um 

método preciso. Quanto a rugosidade superficial é uma análise extremamente 
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importante, pois avalia a integridade da superfície das restaurações já que interfere 

no controle da formação de biofilmes bacterianos. (Braga et al., 2010; Espezim, 

2011).  

Inicialmente os CPs foram pesados antes de serem submetido ao 

experimento, observamos assim uma grande variação entre as medidas obtidas, 

isso se deve as diferentes composições de cada material, onde cada um apresenta 

sua característica própria como tipo de matriz orgânica e carga inorgânica. Após os 

processos de erosão e abrasão obtivemos o resultado da alteração da massa, dado 

em porcentagem através da diferença entre a massa inicial e final após os testes. 

 Com relação a alteração da massa observamos que todos os materiais 

sofreram mudanças após o período de erosão e abrasão. Para o meio água 

destilada a maioria dos compósitos ganharam massa, esse fato pode ser justificado 

pela absorção da água durante o período de imersão que pode ser explicado pela 

presença de monômeros hidrófilos presente na matriz orgânica de algumas resinas 

(Kleczewska et al., 2016). No entanto, para água destilada não houve diferença 

estatisticamente significativa na alteração da massa entre as resinas estudadas, 

corroborando com os estudos realizados por Braga et al. (2010) e Espezim, (2011).  

Dentre os meios de imersão, o suco de laranja foi o que mais promoveu 

alteração da massa, quando comparamos com a água destilada, para todas as 

resinas estudadas assim como foi relatado por Braga et al. (2010). Nesse estudo 

verificamos diferença estatisticamente significativa entre a resina Opus Bulk Fill® e 

Natural Flow® sendo esta última a que demostrou maior perda de massa. A ação 

dos ácidos sobre as resinas compostas ocorre provavelmente devido à interação 

solvente com o polímero. Ao entrarem em contato com o polímero, os ácidos 

substituem as ligações secundárias entre as macromoléculas e diminuem a 

interação entre elas, fazendo com que uma molécula de polímero deixe de interagir 

com a outra (Espezim, 2011; Amaral, 2015; Tanthanuch e Kukiattrakoon, 2018). Esta 

diminuição ocorre principalmente naquelas resinas onde a porcentagem de carga é 

menor como ocorre para a resina flow, outro fato importante é que as ligações 

lineares presentes nessas resinas são mais facilmente quebradas diante de fatores 

erosivos e abrasivos. (Quiles et al., 2015; Stanbury, 2012).  Além disso pode existir 

diferenças na composição química de resina flow que a faz diferir de outra resina 
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flow, esse fato é observado quando é aumentada a concentração de monômeros 

diluentes que irão permitir maior grau de densidade de ligações cruzadas, devido ao 

fato desses monômeros apresentarem menor peso molecular e, consequentemente, 

maior mobilidade durante o processo de formação do polímero (Quiles et al., 2015).  

Ao compararmos os efeitos das bebidas sobre os materiais percebemos que 

apesar da Coca-Cola® apresentar pH mais ácido em relação as outras bebidas, o 

suco de laranja foi o meio que mais promoveu alteração nos materiais quando 

comparada ao meio de contole, isso se deve a titulação do ácido cítrico presente na 

bebida que é alto. (De Paula et al., 2015). No caso da Coca-Cola® não é observado 

diferença entre a água destilada, pois o ácido presente nessa bebida é o fosfórico 

que possui baixa titulabilidade em relação ao cítrico. Assim os sucos de frutas 

também podem ser potencialmente erosivos, devido ao seu alto teor de ácido 

titulável, pois quanto maior o valor da acidez titulável, maiores são os efeitos da 

erosão (De Paula et al., 2015). 

Dessa forma a perda de material em uma restauração provoca exposição das 

margens da cavidade por efeito de arranchamento das partículas de carga do 

material, favorecendo o desenvolvimento de lesão adjacente ao material restaurador 

e alteração da forma anatômica, assim quando nos deparamos com a perda de 

massa do material e aumento da rugosidade superficial implica diretamente numa 

menor longevidade das restaurações, o que pode justificar as recorrentes 

substituições das restaurações de LCNC (Ribeiro e Pazinatto, 2016).   

Para Coca-Cola®, nesse meio observamos que apenas para resina 

Charisma® houve ganho de massa, esse fato pode implicar na absorção do líquido 

no qual o material estava imerso. No entanto não foi possível observar diferença 

estatisticamente significativa entre as resinas, assim como foi observado no estudo 

de Amaral, (2015) no qual comparou resinas convencionais e resinas bulk fill 

submetidas a imersão em refrigerante de cola e escovação simulada, mas sem 

diferença estatisticamente significativa entre eles. 

A ação da escovação somada ao efeito dos ácidos promove desgaste 

diretamente na matriz orgânica devido a abrasividade. Assim uma combinação de 

carga normal e forças de cisalhamento por atrito atuam na superfície, e como as 

cargas inorgânicas apresentam maior módulo de elasticidade do que a própria 
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matriz, elas podem suportar a maioria dessas cargas, mas essa ação gera 

enfraquecimento das ligações, provocando deslocamento, consequentemente perda 

da lisura superficial das restaurações, ou seja, aumento da rugosidade superficial. 

(Moraes et al., 2008; Kaur et al., 2015). 

Considerando a alteração de rugosidade superficial, sendo essa aferida por 

meio da diferença da RaF entre a RaI, esse estudo observou que diferentemente da 

alteração da massa, a maioria das resinas após o experimento sofreram pequenas 

alterações de rugosidade, exceto as resina nanohíbridas que apresentaram maiores 

alterações nos três meios analisados, resultado esse diferente do estudo de Kaur et 

al. (2015) e Oliveira et al. (2012) que afirmam que os compósitos nanohíbridos são 

extremamente resistentes ao desgaste devido ao alta quantidade de carga. Não 

houve diferença estatisticamente significativa nos meios de água destilada e suco de 

laranja, apenas para o meio Coca-Cola® encontramos diferença estatisticamente 

significativa entre a Filtek Z250XT® e Zirconfill® que apresentou maior rugosidade.  

A Zirconfill® é uma resina inovadora que apresenta em sua composição a 

inédita adição de diatomita. Essa rocha rica em sílica, permite maior retenção com a 

matriz orgânica do material por ser altamente permeável e porosa (Bakr, 2010; Lima 

et al., 2018). O resultado encontrado nesse estudo não corrobora com os resultados 

encontrados por Feitosa, (2018) no qual avalia a rugosidade superficial de resinas 

convencionais e a Zirconfill® por períodos distintos. A partir desse ensaio 

observaram que 24,0 horas após a polimerização todos os compósitos teve sua 

rugosidade superficial aumentada com exceção da Zirconfill® cujo valor decai pela 

metade e continua a decrescer substancialmente após 07 dias, assim ao longo de 

diferentes períodos a rugosidade superficial da Zirconfill® apresentou os melhores 

resultados, a partir de 24 horas após polimerização, além de melhores resultados 

para resistência flexural.  

Estudos como o de Lima (2005) mostram que a presença de diatomita na 

composição da resina permite maiores possibilidades de rearranjos com a matriz 

orgânica, devido esse material se apresentar estruturalmente vazado, o que confere 

maior lisura superficial, devido sua alta permeabilidade e capacidade de abrigar em 

seu interior partículas de cargas menores. O resultado encontrado na presente 

pesquisa caracteriza uma limitação do estudo, tendo em vista que a diatomita no 
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processo de polimerização permite acomodação da matriz orgânica por um período 

superior a 07 dias após a fotopolimerização, como foi pregado nessa análise, além 

disso sugere-se que novos estudos sejam realizados levando em consideração 

aferição da rugosidade em períodos diferentes. 

Além disso, outra característica deve ser levando em consideração em 

relação ao armazenamento dos CPs no grupo controle, apesar da água destilada 

melhor se aproximar do meio bucal, a saliva, seja ela artificial ou não, segundo o 

estudo de Mursanje e Darvell, (2003) ainda é o melhor meio para ser utilizado em 

estudos experimentais por mimetizar trocas iônicas que ocorrem em boca.         

A degradação química e física, causado por desafios erosivos e abrasivos, 

compromete a matriz, o grau de conversão e a densidade de ligações cruzadas, 

proporcionando o amolecimento da matriz orgânica, aumento da Ra das resinas, 

acarretando uma diminuição da resistência do material, pois, à medida que a matriz 

polimérica se desgasta, expõe as partículas inorgânicas, permitindo que sejam 

arrancadas da matriz circundante durante os desafios. (Caneppele et al., 2014; 

Amaral, 2015).  

Estudos experimentais são extremamente relevantes para elucidar 

comportamento de materiais, de maneira que possibilita uma análise controlada, 

mas não substitui analises in vivo principalmente devido ao meio intrabucal 

apresentar ambiente complexo. Apesar dessa investigação trazer dados importantes 

sobre a ação de bebidas ácidas e da escovação acerca da massa e rugosidade dos 

materiais, estudos clínicos precisam ser realizados para amparar os resultados aqui 

encontrados e que dessa forma possamos elencar os melhores matérias para 

restaurar LCNC, garantindo assim maior longevidade a essas restaurações.     
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7 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos no experimento proposto, podemos concluir 

que os materiais aqui empregados sofreram alterações após eventos de erosão 

abrasão. Bem como os critérios utilizados como alteração de massa e rugosidade 

superficial, por si só não são capazes de inferir qual o material seria mais adequado 

para restaurações submetidas a essas condições, mas de acordo com a 

metodologia proposta após os desafios erosivos e abrasivos as resinas que 

demonstraram sofrer menor perda de massa e menor aumento da rugosidade 

superficial foram a Opus Bulk Fill e Filtek Z250 XT. Além disso, quanto a interação 

dos matérias com o meio ácido a imersão em suco de laranja seguida de escovação 

promoveu perda de massa para os materiais, com diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo controle. Nesse estudo não foi possível 

correlacionar a alteração de massa e alteração de rugosidade superficial. 

Diante dos resultados aqui encontrados, são necessários que mais trabalhos 

sejam realizados, principalmente estudos in vivo levando em considerações a 

inclusão de mais parâmetros de medidas, além de análises executadas em períodos 

de intervalos distintos.        
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