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RESUMO 

As resinas odontológicas tem sido amplamente utilizadas, principalmente em 

restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores, tendo em vista que as mesmas 

apresentam excelente características estéticas e propriedades físicas cada vez melhores. 

Em busca de melhores materiais, analisou-se o efeito da degradação química e biológica, 

a que estes materiais estão sujeitos, para isso utilizamos degradantes comuns a dieta e ao 

cotidiano bucal (Coca-cola®, Yakult ®, Ácido hidro clorídrico, Suco de laranja) e o grupo 

controle (saliva artificial) in vitro. Utilizamos as resinas compostas nano partículas (Filtek 

Z350 XT ®, Vittra APS ®, Zirconfill ® e Estelite ®). Foram confeccionados 160 corpos 

de prova e divididos em grupos, esses corpos de prova foram imersos em degradantes 

químicos e biológicos e um grupo controle, durante 15 dias. Os resultados obtidos foram 

analisados através dos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, considerando um nível 

de significância de 95%.  Esses resultados demonstraram que a Resina Vittra APS ® 

apresentou os resultados mais negativos de RaI (0,196-0,349 µm) e RaF (0,254-0,441 

µm), independente do degradante utilizado, ao passo que a Zirconfill ® e a Estelite ® 

apresentaram os melhores resultados de RaI e RaF.  Todos os sistemas restauradores 

tiveram sua superfície mais degradada pelo ácido hidro clorídrico (Ra 101,69 µm). Com 

relação a microdureza Vickers a resina Filtek Z350 XT ® apresentou os melhores 

resultados (66,90-87,29 HVm). Todos os meios apresentaram alguns tipos de degradação, 

muito embora que com valores muito incipientes. Portanto, para a rugosidade superficial 

viu-se que as resinas Zirconfill ® e Estelite ®, têm melhores características superficiais e 

para a microdureza a resina Filtek Z350 XT ® foi considerada melhor, que as demais 

analisadas. A partir daí é possível asseverar a necessidade de se estudar ainda mais os 

materiais restauradores em Odontologia, pois ainda não alcançamos materiais que 

apresentem uma somatória de características que o torne ideal.  

 

Palavras-Chave: Degradação. Microdureza. Resina Composta. Rugosidade superficial.  
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ABSTRACT 

 
Dental resins have been widely used, mainly in direct restorations of anterior and 

posterior teeth, considering that they present excellent aesthetic characteristics and 

physical properties. In search of better materials, the effect of chemical and biological 

degradation, to which these materials are subjected, was analyzed. For this, we applied 

degraders common to the diet or usually found in the oral cavity (Coca-cola®, Yakult ®, 

Hydrochloric acid, orange juice and artificial saliva) in vitro.  Nanoparticle composite 

resins (Filtek Z350 XT ®, Vittra APS ®, Zirconfill ® and Estelite ®) were utilised for 

this study. 160 specimens were made and divided into groups, these specimens were 

immersed in chemical and biological degraders and on control with artificial saliva group 

for 15 days. The results obtained were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-

Whitney tests, considering a significance level of 95%. These results demonstrated that 

the Vittra APS ® Resin presented the most negative results for RaI (0.196-0.349 µm) and 

RaF (0.254-0.441 µm), regardless of the degradant used, while Zirconfill ® and Estelite 

® presented the best RaI and RaF results. All composites had their surface more degraded 

by hydrochloric acid (Ra 101.69 µm). Regarding the Vickers microhardness test, Filtek 

Z350 XT ® resin presented the best results (66.90-87.29 HVm). All immersions showed 

some types of degradation, although with very incipient values. Therefore, for surface 

roughness, it was seen that Zirconfill ® and Estelite ® resins have better surface 

characteristics and for microhardness, Filtek Z350 XT ® resin was considered better than 

the others analyzed. From there it is possible to assert the need to further study restorative 

materials in dentistry, as we have not yet reached materials that have a sum of 

characteristics that make it ideal. 

 

  

Keywords: Degradation.  Composite resin. Microhardness. Surface roughness. 
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1. INTRODUÇÃO 

As características de rugosidade da superfície, brilho e alteração geral da cor são 

consideradas importantes para o sucesso estético de uma restauração com resina 

composta, devido à aparência óptica. Diversas resinas compostas estão disponíveis no 

mercado para restaurações dentárias diretas e é possível observar diferenças entre elas, 

como a matriz orgânica, partículas de carga inorgânica e o sistema de acoplamento matriz 

carga, que geralmente é um tipo de silano, que se apresentam diferentes nos sistemas 

restauradores atuais, o que gera diferenças na estabilidade estrutural do material, gerando 

degradação mecânica ou química (CARVALHO, et al., 2012; LEMOS, et al., 2017).  

As resinas nanohíbridas são constituídas em sua maior parte por nanopartículas, 

apresentando maior resistência mecânica e opacidade semelhante à estrutura dentária, 

sendo indicada não apenas para a região posterior, mas também para as áreas estéticas. 

No entanto, alguns estudos mostraram desvantagens, como a redução da suavidade da 

superfície ao longo do tempo. A rugosidade da superfície tem sido considerada uma 

característica muito importante para a longevidade restaurações, em que valores > 0,2 μm 

apresentam aumento substancial da adesão de bactérias, daí a importãncia de superfícies 

lisas.  Além disso, essa rugosidade também pode estar relacionada a outras variáveis, 

como brilho e estabilidade de cores, devido à influência de fatores intrínsecos ou 

extrínsecos, como exposição a agentes ácidos, abrasivos e pigmentos, prejudicando a 

manutenção dessas características (DA SILVA, et al., 2016).  

É necessário um desempenho clínico satisfatório do material para garantir maior 

resistência à degradação química e mecânica pelo ambiente bucal. E apesar dos notáveis 

avanços em sua composição e propriedades, os compósitos devem suportar uma série de 

condições adversas, como variações de temperatura, esforços mastigatórios e hábitos 

parafuncionais e deletérios, desafiando a sua integridade e consequentemente 

longevidade (VOLTARELLI, et al., 2010).  

Além disso, nos últimos anos, houve um aumento exponencial do consumo de 

bebidas e alimentos ácidos. Outro fator, é a não escovação dos dentes, ou pelo menos não 

frequencia e qualidade necessárias, e a oferta constante de açucar as bactérias que compõe 

o biofilme dental, fazendo com que se diminua o pH bucal, pelo fato da excreta bacteriana 

ser ácida (CHOI et al., 2019) 
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Frente a grande quantidade de produtos disponíveis no mercado, é necessário que 

os cirurgiões-dentistas tenham a compreensão do que estão adquirindo, da real indicação 

daquele produto, trabalhando uma odontologia baseada em evidências científicas, 

abandonando práticas empíricas. 

Assim, estudos in vitro que analisem o desempenho de resinas compostas com 

influência da degradação química, e biológica, são bem vindos tendo em vista, que nos 

fornecem informações sobre essas características. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o efeito da degradação química e biológica nas características de rugosidade 

superficial e microdureza de quatro resinas compostas nanohíbridas. As hipóteses nulas 

testadas foram: (1) Não há diferença na associação de desafios na rugosidade superficial 

de resinas compostas; (2) não há diferença na associação de desafios na microdureza de 

resinas compostas; (3) não há associação entre os diferentes degradantes na perda de 

características mecanicas das resinas compostas.  

Estudos com este delineamento são salutares, pois a partir dele, podemos verificar 

características mecânicas (microdureza Vickers e rugosidade superficial) de materiais 

restauradores, e consequentemente optar pelo material mais adequado para cada situação 

clínica, dando-nos possibilidades de escolha baseadas em ciência e não em propaganda 

mercadológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

- Avaliar a resistência de materiais resinosos nanoparticulados a degradação química e 

biológica 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar a lisura superficial dos sistemas restauradores pós-acabamento e polimento; 

- Aferir o efeito dos degradantes químicos e biológico, sobre os sistemas restauradores; 

- Comparar a rugosidade superficial antes e depois da degradação química e biológica; 

-Correlacionar a microdureza com o sistema restaurador e possivelmente com o 

degradante químico e biológico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Um dos grandes objetivos da dentística restauradora é aumentar a longevidade das 

restaurações de resina composta, mantendo as características iniciais obtidas após a sua 

finalização. Vários quesitos estão relacionados com o sucesso clínico das restaurações de 

resina composta, dentre eles alterações na rugosidade superficial e microdureza podem 

comprometer a longevidade de uma restauração. O aumento da rugosidade superficial 

pode levar à várias consequências, tais como: retenção de placa, inflamação gengival, 

perda de brilho e alteração de cor pela impregnação de pigmentos presentes nas comidas 

e bebidas (ASMUSSEN & PEUTZFELCT, 2013; CASTELAN, et al., 2011; 

MUNCHOW, et al., 2014).  

BRISOL, et al., 2011 relataram que 0,3µm de rugosidade superficial pode ser 

detectado pela língua do paciente, a superfície mais rugosa leva a diminuição do brilho e 

aumenta a descoloração superficial da resina, alterando a estética das restaurações.  

As resinas compostas fotopolimerizáveis são constituídas basicamente por duas 

fases: a orgânica e inorgânica, além do silano que promove a união entre as duas. A carga 

inorgânica representa a maior quantidade e corresponde a aproximadamente 70% da 

massa total da mistura, formada por dióxido de silício, vidros (bário-silicato e alumino-

silicato), entre outros óxidos inorgânicos. A parte orgânica constitui aproximadamente 

26% da massa total, representada por dois ou mais polímeros orgânicos, formados a partir 

de monômeros derivados de ésteres metacrílicos. Os principais monômeros utilizados 

são: Bisfenol A-glicidil metacrilato (Bis-GMA), Bisfenol hidroxietil metacrilato (Bis-

EMA), Uretano dimetacrilato (UDMA), Etileno glicol dimetacrilato (EDMA), 

Polietilenoglicol dimetacrilato (PEGDMA) e Trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA) 

(CENGIZ & SARAC & OZCAN, 2014; CHOI, et al., 2019). 

Outros componentes, como fotoativadores, diluentes e pigmentos (que podem ser 

orgânicos ou inorgânicos), constituem os 4% restantes.  As resinas compostas podem ser 

classificadas em relação ao tamanho da partícula de carga, a viscosidade e a forma de 

ativação. Atualmente, três categorias têm sido propostas para sua classificação: 

microhíbrida, microparticulada e nanopartículada (FEITOSA, 2018; GUEDES, et al., 

2018; MAGANUR, et al., 2015).  

As resinas nanoparticuladas apresentam aproximadamente 10 a 20% em peso de 

micropartículas e 50 a 60% de macropartícula (1 µm em média), apresentando um total 

de carga inorgânica entre 75 a 80% em peso. Apresentam alta resistência mecânica e 
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opacidade similar à estrutura dentaria, porém possuem a desvantagem de diminuição da 

lisura superficial com o decorrer do tempo. As resinas nanopartículadas podem ser 

consideradas como sendo uma das contribuições mais promissora em relação às resinas 

compostas. As resinas de nanotecnologia ainda podem ser subdivididas em dois grupos: 

nanoparticuladas e nanohibridas. As resinas nanoparticuladas são compostas tanto por 

partículas nanométricas (0,01µm) quanto por aglomerados de partículas de 20nm; no 

entanto, as nanohibridas apresentam nanoparticulas pré-polimerizadas associado a 

partículas microhíbridas em sua composição. De acordo com o fabricante, este tipo de 

resina tem grande apelo comercial por apresentar propriedades muito semelhantes as 

apresentadas pela estrutura dental, tais como: translucidez, grande lisura superficial e alto 

brilho, associada a grande resistência mecânica. O fabricante também menciona a 

manutenção dessas propriedades ao longo do tempo, em especial a lisura superficial e 

brilho. Sendo assim, torna-se possível reproduzir as características físicas dos elementos 

dentais contribuindo para a realização de restaurações dentro do conceito de restaurar 

dentes seguindo as diretrizes do natural e não do artificial (BEOLCHI, et al., 2015; 

MICHAUD, et al., 2014; PAULA, et al., 2014 XAVIER & SUNNY & HEGDE, 2016).   

Devido à diversidade na composição e tamanho de partículas, as resinas 

compostas exibem diferentes padrões de rugosidade superficial após o polimento inicial 

e ao longo do tempo. Além das variáveis composicionais das resinas compostas, variáveis 

extrínsecas tais como, sistema de polimento utilizado, tempo da restauração presente na 

cavidade bucal, ação de agentes ácidos e corantes agindo sobre as restaurações de resinas 

compostas podem influenciar na rugosidade superficial e consequentemente no brilho e 

cor das restaurações (ARMAS-VEJA, et al., 2019; GUPTA, et al., 2018; LEMOS, et al., 

2017).  

Frente a um polimento satisfatório com obtenção de um alto brilho, espera-se que 

a restauração apresente longevidade, com manutenção da lisura e brilho, sem alteração 

de cor. Porém, para que ocorra um desempenho clínico satisfatório do material 

restaurador é necessário que ocorra a resistência do mesmo frente à degradação provocada 

pelo ambiente oral. Dentre os mecanismos de degradação, que as resinas experimentam 

ao longo do tempo, podem ser citados, abrasão, atrição, corrosão, erosão que podem ser 

resultantes de agentes ácidos provenientes de bactérias, alimentos e bebidas ácidas ou 

problemas gástricos, além dos efeitos traumáticos causados pelos processos de 

mastigação levando a uma maior degradação da matriz orgânica e consequentemente uma 
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resina mais suscetível a perda da lisura superficial, brilho e alterações de cor 

(MALHOTRA, et al., 2011; VOLTARELLI, et al., 2010).  

 Estudos demonstram, ao longo do tempo, uma redução da resistência mecânica e 

lisura das resinas compostas quando submetidas à ação de agentes ácidos, devido ao 

amolecimento da matriz resinosa, que pode levar ao deslocamento das partículas 

contribuindo para a formação de uma superfície mais rugosa (KHAN et al., 2015; SILVA, 

et al., 2016; PINTO, et al., 2013). 

 Com a exigência cada vez maior dos pacientes por dentes brancos, o setor 

produtivo vem desenvolvendo resinas mais brancas, para serem utilizadas em dentes 

clareados para atender as expectativas estéticas dos pacientes. Acredita-se que as resinas 

compostas para dentes clareados, por serem mais brancas são mais suscetíveis à alteração 

de cor por permitirem um maior contraste entre a cor branca da resina e a cor escura dos 

pigmentos. Além disso, essas resinas possuem maior dificuldade de polimerização por 

apresentarem em sua composição o fotoiniciador 1-phenil-1,2-propanedione (PPD) e não 

a canforoquinona que apresenta cor amarelada é a responsável pela polimerização da 

grande maioria das resinas compostas disponíveis no mercado odontológico 

(MARGHALANI, et al., 2010). 

 O comprimento de onda emitido pelos aparelhos normalmente utilizados é maior 

que o necessário para ativar o PPD (400-450 nm). Uma resina mal polimerizada sofre 

degradação da matriz orgânica e consequentemente alterações em suas propriedades 

mecânicas, sendo mais suscetível à perda da lisura superficial, brilho e alterações de cor 

intrínseca por incorporação de pigmentos extrínsecos (AYKENT, et al., 2010; 

REEGGEBERG, 2011). 

Dessa forma, pesquisas têm utilizado o envelhecimento artificial acelerado como 

objetivo de simular o envelhecimento de uma restauração de resina composta na cavidade 

bucal e assim ser possível verificar a suscetibilidade da resina em sofrer alterações que 

possam comprometer sua estética inicial, por alterações intrínsecas e extrínsecas 

(BAJWA & PATHAK, 2014; ERDEMIR, et al., 2012).  

A irradiação com comprimento de onda maior tem o potencial de foto-oxidação 

que induz a quebra das ligações simples ou duplas de carbono. Estas ligações químicas 

têm importante função na configuração das cadeias poliméricas presentes na matriz 

orgânica dos materiais a base de resina; e nos compostos orgânicos presentes na estrutura 

dentária, tal como as fibras colágenas da dentina humana (CARVALHO, et al., 2012; 

HENGTRAKOOL, et al., 2011).  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo experimental in vitro de delineamento fatorial 4 x 5, sendo 

quatro sistemas restauradores nanométricos (Estelite ® Ômega, Z350, Zirconfill ® e 

Vittra ®), que foram avaliados através da rugosidade superficial e da microdureza após a 

submissão a degradação química (Coca-cola, Ácido Hidroclorídrico e Suco de laranja 

artificial), degradação biológica (Yakult ® – Lactobacillus casei shirota) e um grupo 

controle com saliva artificial. (Quadro 1). 

 

4.2. PREPARO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 Foram confeccionados 160 corpos de prova (CPs), 40 corpos de prova de cada 

sistema restaurador, que foram divididas em 5 grupos de 8 corpos de prova, para cada 

degradante (Lactobaccilos casei shirota, Coca-cola, suco de laranja, ácido hidro 

clorídrico e saliva artificial) e submetidos a eles por um período de 15 dias. Os materiais 

foram manuseados segundo as instruções dos fabricantes. Foram confeccionadas matrizes 

de teflon através de uma impressora digital, sendo esta matriz confeccionada 

exclusivamente para este trabalho, cada matriz acondiciona 4 amostras, com distância 

entre as amostras suficiente para o uso dos equipamentos com segurança, então duas 

matrizes compõe um grupo. Os sistemas restauradores utilizados são todos classificados 

como nanométricos e foram selecionados, por haver menos estudos sobre eles, serem 

materiais mais recentes no mercado, além de evitar misturas com outras linhagens de 

materiais que poderiam vir a ser uma variável de confusão. Outra medida tomada para 

minimizar as possíveis variáveis foi que utilizamos materiais de lote único em todos os 

grupos. As amostras tem 4 mm de largura e 2 mm de espessura, que é o tamanho do corpo 

de prova padrão adotado pela American Dental Association (ADA), para este tipo de 

teste. Não foi realizada a remoção das amostras das matrizes, pois a mesma funcionou 

como recipiente de acondicionamento das amostras. Para o manuseio do material foi 

utilizado espátula de Thompson nº1. As resinas foram inseridas através de incremento 

único. Com a finalidade de garantir uma adequada lisura superficial, e o extravasamento 

passivo do excesso de resina, foi colocado sobre o incremento, uma tira de poliéster 

(Maquira Ind. Odonto. Paraná, Brasil) e sobre este uma lamínula de vidro. A foto ativação 
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aconteceu de acordo com cada fabricante que coincidiu de ser a mesma para os quatro 

sistemas restauradores utilizados, de 20s para incrementos de 2mm de espessura, foi 

utilizado o fotopolimerizador Optiligth Max (SAEVO, São Paulo, Brasil). Todo o 

trabalho de confecção foi realizado por um único operador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Materiais restaurados utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Materiais utilizados na 

confecção dos corpos de prova 

Figura 2 – Fotopolimerização de 

um corpo de prova 

Figura 3 – Acabamento e 

polimento dos corpos de prova 

com discos de óxidos de alumínio 
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Tabela 1 – Materiais Restauradores Utilizados 

Material Nome 

Comercial 

Fabricante Composição 

Orgânica 

Composição 

Inorgânica 

Cor 

Resina 

composta 

nanohíbrida 

Zirconfill ® 

(Z) 

BM4 

(Paraná, 

Brasil) 

Bis-GMA, Bis-

EMA, 

TEGDMA, 

UDMA. 

Diatomita, 

Sílica, Óxido 

misto de 

Zircônia e Sílica, 

vidro de Bário. 

A2E 

Vittra APS 

® (V) 

FGM  

(Santa 

Catarina, 

Brasil) 

TEGDMA, 

UDMA 

Carga de 

zircônia, sílica e 

pigmentos 

EA2 

Filtek Z350 

XT ® (3) 

3M ESPE  

(Minnesota, 

EUA) 

Bis-GMA, 

UDMA, Bis-

EMA, 

PEGDMA e 

TEGDMA 

Sílica e zircônia A2E 

Estelite ® 

(E) 

Tokuyama  

(Tóquio, 

Japão) 

Bis-GMA e 

TEGDMA 

Sílica e zircônia EA2 

 

 Depois de confeccionados as amostras foram acondicionadas em água destilada 

por 7 dias, no 8º dia foram secas e foi realizado o acabamento e polimento através dos 

discos de óxidos de alumínio Sof-lex (3M ESPE, Minnesota, EUA), em baixa rotação 

sem refrigeração por aproximadamente 5s, seguindo a sequência decrescente de 

granulação dos discos. Para remover os resíduos, as amostras foram lavadas em água 

corrente entre as trocas de discos. Após esses procedimentos as amostras foram 

armazenadas em água destilada, por 48 horas, para que houvesse a sorção de água pelos 

corpos de prova (CPs), até que fossem submetidas ao teste de rugosidade superficial 

inicial, esse protocolo de acabamento e polimento foi realizado em todos os grupos de 

sistemas restauradores. 

Após a realização da avaliação inicial da rugosidade superficial inicial, os corpos 

de prova foram separados em grupos e submetidos a degradação química e biológica. 

As amostras foram divididas em 5 grupos de acordo com o tipo de degradação que 

seriam submetidas, no grupo 1 as amostras expostas a degradação biológica por meio de 

imersão permanente em Yakult ® (lactobacillus casei shirota), o grupo 2, 3 e 4 foram 

submetidos a degradação química por meio da imersão em refrigerante de cola (Coca cola 

®), suco de laranja e ácido hidro clorídrico. Esses degradantes foram selecionados, por 

serem bebidas comuns à dieta e o ácido hidro clorídrico por ser um dos principais 

componentes do sulco gástrico. Ao selecionar os degradantes químicos e biológicos, 
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consideramos o pH dos degradantes, ou seja, a acidez desses degradantes. Além disso, o 

grupo 5 foi posto como controle, utilizando como fluido de imersão saliva artificial. 

Tabela 2 – Meios de Degradação Química e Biológica 

 

A experimental da presente Dissertação foi realizada no Laboratório de prótese 

dentária, do Departamento de Odontologia, no Laboratório de Tribologia e Resistência 

dos Materiais, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, assim como no Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais no 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Semi-Árido. O financiamento 

dos materiais aqui empregados foi de responsabilidade dos autores. 

4.3. AVALIAÇÃO INICIAL DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

 

A rugosidade superficial foi avaliada utilizando um rugosímetro Mitutoyo SJ 210 

(Mitutoyo, Kanagawa, Japão), com velocidade de medição de 0,5mm/s e com 

comprimento de leitura de 1,5mm. A ponta analisadora da superfície foi calibrada, para 

que não houvesse distorções nos valores e foi movimentada numa única direção. A 

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

realizadas 3 leituras consecutivas em pontos equidistantes, para que houvesse a leitura de 

uma maior área da superfície e padronizar os pontos de leitura, das quais a média simples 

obtida foi considerada como o valor da rugosidade inicial, para a superfície do CP. A 

Meios de 

Imersão 

Fabricante Composição pH 

Yakult ® 

(Lactobacillus 

casei shirota) 

Yakult S/A – 

São Paulo/SP 

Leite desnatado, açúcar, glicose, fermento 

lácteo, aroma, probiótico Lactobacillus casei 

shirota 

3,67 

Coca cola ® - The 

Coca Cola 

Company 

Solar BR – 

Macaíba/RN 

Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de 

cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante 

ácido fosfórico e aroma natural 

2,51 

Suco de Laranja – 

DaFruta ® 

Ebba S/A – 

Aracati/CE 

Água, suco concentrado de maçã, açúcar, 

suco concentrado de laranja, vitamina C, 

acidulante, ácido cítrico, aroma natural, goma 

xantana, corante, extrato naturais, 

acessulfame-K, sucralose e antiespumante 

3,85 

Ácido Hidro 

clorídrico 

A Fórmula ® - 

Mossoró/RN 

HCl 2,00 

Saliva Artificial  A Fórmula ® - 

Mossoró/RN 

Sódio Fosfato dibásico anidro 0,05%, 

magnésio cloreto 0,05%, cálcio cloreto 

0,05%, potássio cloreto 0,1%, sorbitol 10%, 

gel de carboximetilcelulose 10% 

7,2 
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rugosidade superficial foi analisada através dos dados da RaI e RaF e a variação entre a 

rugosidade inicial e final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. PROTOCOLO DE DEGRADAÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA 

 

As amostras após a realização do teste de rugosidade inicial, foram submetidos a 

degradação química e biológica. Os degradantes químicos Coca cola ® e suco de laranja, 

foram selecionados por serem bebidas muito comuns na dieta. O Ácido hidro clorídrico, 

foi escolhido por ser um dos principais componentes do sulco gástrico.  A saliva artificial, 

foi utilizada por simular o ambiente bucal. E como degradante biológico utilizou-se o 

Yakult ®, que tem como principal componente o Lactobacillus casei shirota, que é uma 

cepa bacteriana muito comum na flora intestinal, capaz de atravessar a acidez do 

estômago, chegarem vivos aos intestinos e proporcionarem o equilíbrio das funções 

intestinais através da produção do ácido láctico. O ácido hidro clorídrico e a saliva 

artificial foram produzidas no laboratório de manipulação da farmácia A Fórmula ®. 

Todos os degradantes utilizados foram do mesmo lote, com o objetivo de 

minimizar a quantidade de variáveis, com exceção do Yakult ®, que tem o prazo de 

Figura 4 – Rugosímetro Mitutoyo 

SJ 210 

Figura 5 – Aferição da Rugosidade 

Superficial 
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validade muito curto, pelo fato dos micro-organismos consumirem todo o açúcar do 

preparo.    

Os corpos de prova foram armazenados submersos nos seus respectivos 

degradantes por 15 dias. Diariamente as amostras eram lavadas em água corrente e os 

degradantes eram substituídos. A lavagem dos CPs em água corrente faz-se necessário 

pela adesão dos degradantes aos CPs e deposição de excretas bacterianos.  Essa troca 

diária é realizada por que o pH aumentava, tendendo a neutralidade, no caso dos 

degradantes químicos e no caso do degradante biológico os açucares eram totalmente 

consumidas pelas bactérias. O pH foi mensurado diariamente no momento da imersão na 

nova solução degradante. As amostras foram armazenadas numa estufa a 37º C, essa 

temperatura foi selecionada por simular a temperatura corporal normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. AVALIAÇÃO FINAL DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

 

A avaliação final da rugosidade superficial foi conduzida de forma semelhante a 

análise inicial. A alteração da rugosidade superficial será determinada pela diferença entre 

a rugosidade final e inicial. 

 

4.6. AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA 

 

Após a degradação química e biológica, as amostras foram armazenadas em água 

destilada. Posteriormente, as amostras foram secas com papel absorvente e submetidos 

ao teste de microdureza, com auxilio do microdurômetro (HMV-2, Shimadzu, Kyoto, 

Japão) e uma ponta vickers usando uma carga de 200mg por 15s. Foram realizadas 3 

Figura 6  – Lavagem das amostras 

em água corrente 

Figura 7 – Troca dos degradantes 

químicos e biológicos 
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endentações e a microdureza (HV), foi aferida através das diagonais paralelas adquiridas 

pelo losango obtido após a endentação, formada pela ponta Vickers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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

Sciences (SPSS) versão 22 foi utilizado para análise. Os corpos de prova foram 

considerados unidades experimentais. Foi realizada uma análise descritiva dos dados 

baseada em frequências, media, mediana e quartis. 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. Foram realizados vários testes Mann-Whitney 2 a 2, 

realizando-se o número de combinações possíveis, para buscar diferenças significativas. 

Os valores foram considerados significativos quando p<0,05. 

 

 

 

Figura 9 – Endentação formada 

pela ponta Vickers  

Figura 8 – Microdurômetro HMV-2 
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5. RESULTADOS 

5.1. Rugosidade Superficial 

Sobre os resultados obtidos para a rugosidade superficial média inicial 

(Média=0,229 e DP=0,141) e rugosidade superficial final (Média=0,292 e DP=0,140) um 

total de 160 amostras foram avaliadas, sendo 40 para cada marca de resina. Além disso 

deve-se reiterar que o protocolo de acabamento e polimento foi igual em todos os corpos 

de prova de todos os grupos de resinas.  

Tabela 3: Avaliação RaI para cada resina avaliada. 

Resinas Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  0,179 0,173 0,136-0,196 65,90  

<0,0001 Vittra APS ® 0,282 0,245 0,196-0,349 105,40 

Filtek Z350 XT ® 0,246 0,222 0,132-0,311 84,29 

Estelite ® 0,211 0,166 0,109-0,232 66,41 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 <0,0001; 1 x 3 = 0,136; 1 x 4 = 0,799; 2 x 3 = 0,102; 2 x 4 

<0,0001; 3 x 4 = 0,109. 

As resinas compostas Zirconfill ® e Estelite ® apresentaram os melhores 

resultados de rugosidade superficial média inicial (RaI), sendo observadas diferenças 

estatísticas significativas principalmente quando relacionada com a resina Vittra APS ®, 

que exibiu os priores resultados. 

Tabela 4: Avaliação RaF para cada resina avaliada. 

Resinas Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  0,264 0,266 0,226-0,306 77,69  

<0,0001 Vittra APS ® 0,355 0,317 0,254-0,441 101,69 

Filtek Z350 XT ® 0,311 0,262 0,211-0,387 84,44 

Estelite ® 0,236 0,199 0,147-0,289 58,19 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 0,004; 1 x 3 = 0,648; 1 x 4 = 0,024; 2 x 3 = 0,128; 2 x 4 

<0,0001; 3 x 4 = 0,010. 

 

 As resinas compostas Estelite ® e Zirconfill ® apresentaram melhores respostas 

de rugosidade superficial média final quando comparadas com as Resinas Filtek Z350 XT 

® e Vittra APS ®. 
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 Quando observada a média, obtida pela diferença entre a rugosidade superficial 

inicial e final de acordo com os 5 grupos degradantes (32 amostras para cada grupo de 

degradantes), avaliados não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

(Tabelas 4,5 e 6). 

 As resinas foram avaliadas dentro de cada grupo de degradante. Foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as resinas dentro dos grupos que foram 

degradadas com Ácido hidro clorídrico e Saliva artificial, que correspondem ao ácido 

hidro clorídrico e a saliva artificial respectivamente. Nos outros grupos essa diferença não 

foi observada. 

Tabela 5: Avaliação ∆ Ra para cada resina avaliada no grupo Ácido hidro clorídrico. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos 

médios 

p 

Zirconfill ® 8 0,153 0,154 0,092-0,199 23,25  

0,031 Vittra APS ® 8 0,122 0,117 0,064-0,156 18,88 

Filtek Z350 XT ® 8 0,059 0,035 -0,007-0,098 10,38 

Estelite ® 8 0,077 0,060 0,047-0,111 13,50 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 0,036; 1 x 4 = 0,226; 2 x 3 = 0,420; 2 x 4 

= 1,000; 3 x 4 = 1,000. 

Nesta situação a resina Filtek Z350 XT ® apresentou menor variação de rugosidade 

superficial média, que a resina Zirconfill ®, quando submetidos a degradação química a partir 

de ácido hidroclorídrico, dado esse estatisticamente significativo. 

 

Tabela 6: Avaliação ∆ Ra para cada resina avaliada no grupo saliva artificial. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  8 0,075 0,080 0,041-0,139 19,88  

0,043 Vittra APS ® 8 0,096 0,079 0,059-0,139 21,31 

Filtek Z350 XT ®  8 0,061 0,055 0,012-0,112 15,69 

Estelite ® 8 -0,005 0,002 -0,082-0,055 9,13 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 1,000; 1 x 4 = 0,131; 2 x 3 = 1,000; 2 x 4 = 

0,050; 3 x 4 = 0,970. 
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Quando submetidos a degradação química a partir de saliva artificial, aferimos que a 

variação da rugosidade superficial média foi estatisticamente significante para as resinas 

Estelite ® e Vittra APS ®. A Estelite ® obtendo resultados superiores a Vittra APS ®. 

As marcas de resinas também foram avaliadas separadamente para todos os grupos 

de degradantes. Para essa avaliação foi observado diferença estatística e significativa para 

resina Zirconfill ® (Tabela 7). Para todas as outras essa diferença não foi estatisticamente 

significativa. A resina Zirconfill ® apresentou uma maior variação da rugosidade superficial 

média quando submetida a degradação química através do ácido hidro clorídrico, 

principalmente quando comparado com o suco de laranja. 

 

 

Tabela 7: Avaliação ∆ Ra para cada grupo avaliado para resina Zirconfill ®. 

Grupo n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Yakult ® 8 0,095 0,107 0,039-0,141 22,31  

 

0,038 

Coca cola ® 8 0,072 0,059 0,011-0,120 17,31 

Suco de Laranja 8 0,030 0,027 -0,030-0,095 12,63 

Ácido Hidro 

clorídrico 

8 0,153 0,154 0,092-0,199 30,38 

Saliva Artificial 8 0,075 0,080 0,041-0,139 19,88  

Q25-75: Quartil 25 e 75. Grupos 3 x 4 = 0,024; Para todas as outras comparações p>0,05.  
 

 

5.2. Microdureza Vickers 

Para avaliação da microdureza vickers (HV) 80 amostras foram avaliadas, sendo 

20 de cada marca de resina. A média de microdureza foi de 79,06 (DP/Desvio 

Padrão=16,18). Comparando as resinas segundo a microdureza, foi observado diferença 

estatística e significativa (tabela 8). 

Aferiu-se que a resina Filtek Z350 XT ®, apresentou a melhor microdureza média, 

seguida pelas resinas Vittra APS ®, Zirconfill ® e Estelite ®, respectivamente. 

 

Tabela 8: Avaliação HV média para cada resina avaliada. 

Resinas Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  76,09 73,20 70,62-77,20 36,70  

<0,0001 Vittra APS ® 80,39 80,68 72,61-86,56 44,75 

Filtek Z350 XT ® 89,00 91,21 80,63-97,61 57,48 
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Estelite ® 70,77 63,21 57,50-70,35 23,08 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 0,028; 1 x 4 = 0,382; 2 x 3 = 0,500; 2 x 4 = 

0,019; 3 x 4 <0,0001. 

Na avaliação do Microdureza, também foi avaliado utilizando os degradantes 

químicos e biológicos como parâmetro, em 5 grupos (16 amostras para cada grupo) 

avaliados não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (Tabela 8). 

Tabela 9: Avaliação HV média para cada grupo de degradante avaliado. 

Resinas Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Yakult ® 78,24 75,36 71,20-87,97 40,50  

 

0,577 

Coca cola ® 86,72 79,10 71,65-98,86 48,81 

Suco de Laranja 75,25 72,48 66,90-87,29 36,09 

Ácido 

Hidroclorídrico 

76,79 79,45 62,03-90,22 37,75 

Saliva Artificial 78,31 78,13 63,63-93,15 39,34  

Q25-75: Quartil 25 e 75;  

 

 As resinas ainda foram avaliadas dentro de cada grupo de degradante e observou-

se que nos grupos Yakult ®, Ácido hidro clorídrico e Saliva artificial foi observado 

diferença estatística significativa da microdureza Vickers média entre as resinas. Nos 

grupos Coca cola ® e Suco de Laranja não foram observados diferenças significativas. 

 

Tabela 10: Avaliação HV média para cada resina avaliada no grupo Yakult ®. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ® 4 75,39 75,36 73,60-77,20 8,50  

0,005 Vittra APS ® 4 77,89 76,38 72,14-85,15 8,50 

Filtek Z350 XT ® 4 95,39 94,56 88,36-103,25 14,50 

Estelite ® 4 64,31 64,65 58,76-69,52 2,50 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 0,448; 1 x 4 = 0,448; 2 x 3 = 0,448; 2 x 4 = 

0,448; 3 x 4 = 0,002. 

O que pode-se aferir é que a resina Filtek Z350 XT ® apresentou melhores 

resultados de microdureza Vickers em relação a resina Estelite ® quando submetida a 

degradação biológica a partir do Yakult ®.  
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Tabela 11: Avaliação HV média para cada resina avaliada no grupo Coca cola ®. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill  ® 4 83,43 80,37 70,71-99,22 7,75  

0,053 Vittra APS ® 4 77,73 76,35 71,04-85,80 7,00 

Filtek Z350 XT ® 4 73,39 73,13 69,88-77,16 5,25 

Estelite ® 4 112,33 102,74 96,32-137,93 14,00 

Q25-75: Quartil 25 e 75. 

 Não foram observadas diferenças estatísticas na microdureza Vickers média das 

resinas submetidas a degradação química da Coca-cola. No entanto podemos observar 

que os valores de HVm no grupo Coca cola ®, foram altos em relação a outros grupos. 

Tabela 12: Avaliação HVm para cada resina avaliada no grupo Suco de Laranja. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  4 72,39 72,48 71,34-73,36 8,50  

0,111 Vittra APS ® 4 80,83 79,52 69,42-93,56 10,50 

Filtek Z350 XT ® 4 86,72 92,95 69,03-98,17 11,25 

Estelite ® 4 61,05 66,98 47,96-68,22 3,75 

Q25-75: Quartil 25 e 75. 

 

 Não foram observadas diferenças estatísticas na microdureza Vickers média das 

resinas submetidas a degradação química de Suco de Laranja. 

 

Tabela 13: Avaliação HVm para cada resina avaliada no grupo Ácido Hidro clorídrico. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  4 72,66 68,72 64,51-84,75 7,25  

0,007 Vittra APS ® 4 85,08 83,96 78,53-92,75 10,50 

Filtek Z350 

XT ® 

4 92,60 91,45 89,80-96,56 13,75 

Estelite ® 4 56,82 56,74 52,90-60,81 2,50 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 0,321; 1 x 4 = 0,950; 2 x 3 = 1,000; 2 x 4 = 

0,105; 3 x 4 = 0,005. 

 A resina Filtek Z350 XT ® apresentou melhores resultados quando submetidos a 

degradação química do Ácido hidro clorídrico, quando comparada com a resina Estelite 

®. Não sendo achado significância estatística quando comparada com outros sistemas 

restauradores. 
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Tabela 14: Avaliação HVm para cada resina avaliada no grupo Saliva artificial. 

Resinas n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Zirconfill ®  4 76,58 71,85 67,85-90,03 8,25  

0,008 Vittra APS ® 4 80,43 81,92 73,94-85,43 9,25 

Filtek Z350 

XT ® 

4 96,91 94,88 92,38-103,48 14,00 

Estelite ® 4 59,34 59,28 57,14-61,60 2,50 

Q25-75: Quartil 25 e 75; 1 x 2 = 1,000; 1 x 3 = 0,526; 1 x 4 = 0,526; 2 x 3 = 0,950; 2 x 

4 = 0,270; 3 x 4 = 0,004. 

A resina Filtek Z350 XT ® apresentou melhores resultados quando submetidos a 

degradação química de saliva artificial, quando comparada com a resina Estelite ®. 

As marcas de resinas também foram avaliadas separadamente para todos os 

grupos. Para essa avaliação foi observado diferença estatística e significativa para o 

sistema restaurador Estelite ® (Tabela 9). Para todas as outras resinas essa diferença não 

foi estatisticamente significativa. 

Tabela 15: Avaliação HVm para cada grupo avaliado para resina Estelite ®. 

Grupo n Média Mediana Q25-75 Pontos médios p 

Yakult ® 4 64,31 64,65 58,76-69,52 11,00  

 

0,018 

Coca cola ® 4 112,33 102,74 96,32-137,93 18,50 

Suco de 

Laranja 

4 61,05 66,98 47,96-68,22 10,75 

HCl 4 56,82 56,74 52,90-60,81 5,25 

Saliva Artificial 4 59,34 59,28 57,14-61,60 7,00  

Q25-75: Quartil 25 e 75; Grupo 2 x 4 =0,015; para todas as outas comparações p>0,05. 

A resina Estelite ® apresentou diferença estatística quando comparada a sua 

degradação química dos grupos submetidos a Coca-Cola e Ácido hidro clorídrico, sendo 

ela mais resistente a degradação do Coca cola ® que ao Ácido hidro clorídrico. 
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6. DISCUSSÃO 

As propriedades dos compósitos resinosos são importantes para a sua 

durabilidade, a rugosidade superficial e a microdureza nos dão informações relevantes 

acerca do material utilizado. E a partir dessas características podemos selecionar qual 

material será empregado em cada situação clínica, que nos fornecem dados para dar ao 

tratamento odontológico além de seu objetivo reabilitador de devolver à estrutura perdida 

(forma, função e estética), longevidade do tratamento (XAVIER & SUNNY & HEGDE, 

2016).   

Diversos sistemas restauradores estão disponíveis para restaurações dentárias 

diretas, e é possível observar diferenças entre eles, que vão desde o tamanho do 

monômero, a composição da matriz inorgânica, a química envolvida no acoplamento 

matriz-carga. Essas diferenças podem contribuir de maneira significativa na degradação 

do material, seja ela de qual natureza for (LEMOS, et al., 2017). 

É necessário que o material seja resistente aos diferentes tipos de degradantes para 

que ele apresente um bom desempenho clínico, tendo em vista que o meio bucal é um 

ambiente extremamente desafiador. Assim estudos in vitro, apresentam-se válidos para 

analisar as características mecânicas, principalmente quando se tenta criar um ambiente 

semelhante ao meio bucal (LEMOS, et al., 2017). 

Os compósitos nano particulados, são o que há de melhor hoje, são considerados 

por suas propriedades mecânicas avançadas, boa resistência compressão e melhores 

propriedades químicas e físicas. Sendo este um dos motivos, pelos quais selecionamos 

apenas nano compósitos Zirconfill ®,Vittra APS ®, Filtek Z350 XT ®, Estelite ®  

(KHAN, et al., 2015). 

Apesar de neste estudo, ter-se utilizado compósitos semelhantes, viu-se que o 

protocolo de acabamento e polimento instituído resultou em diferenças estatísticas 

quando aferiu-se a rugosidade superficial média inicial (RaI). Tendo a Zirconfill ® e a 

Estelite ®, apresentado melhores resultados, que os outros sistemas restauradores 

utilizados. Tais resultados eram esperados pelo fato de a Zirconfill ®, apresentar em sua 

composição a diatomita, que é uma partícula de carga única com “alta permeabilidade da 

rocha diatomácea e sua capacidade de retenção de outros materiais em seu interior” 

(LIMA, 2005). A resina Estelite ® seria justificada pelo fato de suas partículas de carga 

apresentarem tamanho supra-nanométrico disperso, ou seja, são maiores que os 
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nanométricas e menores que as microhíbridas e ainda apresentarem em sua maioria um 

formato esférico da partícula de carga (RUIVO, et al., 2019). A resina Vittra APS 

apresentou o pior resultado, que pode ser explicado pela retirada do monômero Bis-GMA, 

que possui alto peso molecular e confere características de menor alteração volumétrica 

e menor contração (MITTELSTADT, 2017).  

No tocante a rugosidade média final, nota-se que a resina Estelite ® apresentou a 

menor rugosidade média final (RaF), sendo esta diferença estatisticamente significativa 

principalmente quando relacionada com a Vittra APS ®, que apresentou o pior resultado.  

A resina Zirconfill ®, apresentou um discreto aumento na rugosidade superficial final no 

entanto, no entanto, estudos de degradação mais longos, têm mostrado que com o passar 

do tempo, ela mantêm-se estável, enquanto que as outras continuam a degradar e 

aumentar sua rugosidade superficial (BADRA, et al., 2005; LIMA, 2005).  

Quando observamos os resultados da variação da Ra inicial e final (∆Ra), para 

cada resina avaliada no grupo de degradação, notamos que não houve diferença 

significativa nos grupos degradados pelo Yakult ®, Coca cola ® e suco de laranja. Ao 

passo que aferiu-se, que quando submetidos a degradação por ácido hidro clorídrico o 

sistema restaurador Filtek Z350 XT ®, apresentou melhores resultados de ∆Ra que a 

Zirconfill ®. Contudo, como já mencionado, estudos de degradação mais longos 

demonstram uma maior estabilidade da Zirconfill ® com o passar do tempo. Também 

viu-se que a Estelite ® apresentou resultados melhores que a Vittra APS ®, quando 

analisadas a ∆Ra a degradação com saliva artificial. Estudos demonstram que a presença 

de fluoretos na saliva artificial, pode gerar hidrólise, tendo em vista o alto poder de reação 

de íons fluoreto com outros substratos (BARBOSA, AFL & MAURO, SJ. 2016; 

MUKAEDA, et al., 2010).  

O sistema restaurador Zirconfill ®, demonstrou ter maior ∆Ra quando submetida 

a degradação com o Ácido hidro clorídrico, do que quando sujeita a degradação com suco 

de laranja. O que é justificável principalmente pela diferença de pH entre as duas soluções 

degradantes (BARBOSA, AFL & MAURO, SJ. 2016). 

Quando avaliamos a microdureza Vickers média (HVm) dos grupos de sistemas 

restauradores nano métricos aqui estudados observou-se que a resina Filtek Z350 XT ®, 

apresentou melhores resultados, enquanto que a Estelite ®, apresentou os piores 

resultados. Estudos relatam que a microdureza de nano compósitos diminui 

principalmente nos 7 primeiros dias que são submetidos aos desafios de degradação, 

diminuindo a degradação com o passar do tempo (XAVIER, et al., 2016). 
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Ao avaliarmos a microdureza Vickers sob a ótica dos degradantes constatamos 

que o sistema restaurador Filtek Z350 XT ® apresentou resultados estatisticamente 

significativos melhores que a resina Estelite ®, quando submetidos a degradação 

biológica do Yakult ® e química da Coca cola ® e do Ácido Hidro clorídrico.  
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7. CONCLUSÃO 

A degradação química e biológica dos corpos de prova, realizada através da 

metodologia empregada nesta pesquisa, não foi responsável por proporcionar 

degradação superficial dos mesmos, estatisticamente significativa.  
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