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Resumo
Introdução – Este estudo avaliou in vitro a rugosidade superficial de uma resina composta

(Z250, 3MESPE, Saint Paul-MN, USA) após exposição a diferentes meios de imersão (GI=agente
clareador peróxido de carbamida 10%, G2= Gatorade, G3 = Coca-Cola e G4 = vinho tinto seco)
em tempos distintos de observação (T0 = inicial, T1 = 7 dias, T2 = 15 dias e T3 = 30 dias).
Métodos – Foram confeccionados 40 corpos-de-prova que ficaram inicialmente 7 dias em água
deionizada a 37ºC ± 1ºC. Após este período, foi realizada a leitura T0 de rugosidade superficial
média (Ra) com rugosímetro, sendo que para cada corpo-de-prova foram feitas três leituras em
sentidos opostos. Na seqüência, diariamente, os corpos-de-prova eram mergulhados em potes
com um dos meios de imersão e ali permaneciam por 1 hora a 37°C ± 1°C. Após, eram lavados
e retornavam aos potes com água deionizada e nos tempos previamente determinados eram
feitas as leituras de Ra. Resultados – Ao final do experimento, foi realizada análise estatística de
Variância, teste de Tukey (p = 0,05) e estudo de regressão o que permitiu a obtenção dos
seguintes resultados: não houve diferença significativa entre os grupos, em T0, T1 e T2 porém,
em T3, o Grupo 1 apresentou média de Ra estatisticamente superior. O estudo de regressão
mostrou que os Grupos 1 e 4 apresentaram tendência linear com o passar do tempo, sendo
ascendente no Grupo 1 e descendente no Grupo 4 e os Grupos 2 e 3 apresentaram tendência à
curvatura, aumentando os valores até os 15 dias e diminuindo após esse tempo. Conclusão –
Após 30 dias, o agente clareador determinou elevação significativa na Ra.
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Abstract
Introduction – This study evaluated in vitro the surface roughness of a composite resin (Z250-

3M) after exhibition to different immersion means (G1 = bleaching agent of 10% carbamide
peroxide, G2 = Gatorade, G3 = coca-cola G4 = red wine) in different times (T0 = initial, T1 = 7
days,T2 = 15 days and T3 = 30 days). Methods – They were made 40 circular samples that were
initially 7 days in water. After this period, the reading T0 of roughness surface (Ra) with
rugosimeter Mitutoyo, and for sample they were made three readings in having felt opposite. In
the sequence, daily, it sample them they were dived in pots with one of the immersion means and
there they stayed for 1 hour for 37°C ± 1°C. After, they were washed and they came back to the
pots with water and in the times previously certain they were made the readings of Ra. Results –
At the end of the experiment, statistical analysis of Variance, Tukey's test (p=0,05) and regression
study that allowed the obtaining of the following results: there was not significant difference
among the groups, in T0, T1 and T2 even so, in T3, the Group 1 presented average of Ra
superior estatistically. The regression study showed that the Groups 1 and 4 presented lineal
tendency with passing of the time, being ascending in the Group I and descending in the Group
4 and the Groups 2 and 3 presented tendency of curvature, increasing the values until the 15
days and decreasing after that time. Conclusion – After 30 days, the bleaching agent determined
significant elevation in the Ra.
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Introdução

A estética em Odontologia é atualmente muito valori-
zada, com grande procura pelos pacientes. Em conse-
qüência disso, houve um grande avanço tecnológico na
área de materiais restauradores estéticos, como as resi-
nas compostas, e tratamentos conservadores, como as
técnicas de clareamento de dente onde são utilizados
agentes clareadores (Bauer e Caputo4, 1983, Hey-
mann10, 1997, Araújo et al.2, 2002).
A característica superficial de uma restauração estéti-

ca influi na sua longevidade clínica. Ela deve reproduzir,
na medida do possível, as propriedades da estrutura
dentária, referentes a cor, translucidez e textura, possi-
bilitando um bom acabamento e polimento, dando à
restauração uma lisura semelhante ao esmalte (Araújo
et al.2, 2002, Swift Jr. e Perdigão19, 1998).
A presença de rugosidade superficial geralmente pro-

move retenção mecânica de detritos como placa bac-
teriana e corantes na superfície externa de uma restau-
ração, contribuindo para alterações na sua cor e trans-
lucidez, bem como irritação dos tecidos periodontais
subjacentes a ela (Bauer e Caputo4, 1983, Bolanho et
al.5, 2003, Santerre et al.17, 1999 e Souyias et al.18. 2000).
O ideal seria que ao se confeccionar uma restauração

esta apresentasse a superfície mais lisa e regular pos-
sível, entretanto, nem sempre esta situação é possível. A
presença de fatores como técnicas de acabamento e
polimento das restaurações (Dörter7, 1999); a ação
mecânica da escovação dentária associada ao uso de
dentifrícios (Attin et al.3, 1998); a ação abrasiva de jatos
de ar/ água/ bicarbonato (Marquis et al.13, 2000);
aplicações tópicas de fluoretos (Wimonchit e Sarin-
napakorn22, 2000); componentes salivares; alterações de
pH das soluções orgânicas (Yap et al.23, 2000); bebidas
e alimentos (Freitas et al.8, 1998 e Huang11, 1999); e a
ação de agentes clareadores (Pozzobon15,16, 1998, 2000),
podem, quando associados em diferentes combinações,
influenciar em inúmeras propriedades dos materiais
restauradores e dentre estas no maior ou menor grau de
rugosidade superficial (Kilimitzoglon12, 2000).
Desse modo, a partir das poucas e controversas in-

formações obtidas na literatura, surgem questionamen-
tos com relação a influência dos diferentes meios de
imersão sobre a característica morfológica superficial
de restaurações em resina composta, sendo oportuno
analisar a rugosidade superficial desse material restau-
rador, tão freqüentemente utilizado para restaurar den-
tes anteriores e posteriores.
A proposição deste trabalho é avaliar, in vitro a rugosi-

dade superficial de uma resina composta após a expo-
sição a diferentes meios de imersão em tempos distintos.

Métodos

Para a realização deste estudo in vitro foi utilizada uma
resina composta do tipo microhíbrida universal (Z250-3M
ESPE, Saint Paul – MN, USA) para a confecção dos 40
corpos de prova, cada um com as dimensões de 10 mm
de diâmetro e 2 mm de espessura. Cada corpo de prova

foi confeccionado em um incremento de resina composta
inserido em uma matriz de aço inoxidável, sobre o qual
posicionava-se uma tira de poliéster e placa de vidro sobre
o incremento na primeira polimerização. Na segunda
polimerização, a placa de vidro era removida e
permanecia somente a tira de poliéster. A primeira e a
segunda polimerização foram realizadas por 30 segundos
cada. Como meios de imersão foram utilizados: Grupo 1:
agente clareador9 à base de peróxido de carbamida 10%
Whiteness FGM, Joinvile-SC, Brasil); Grupo 2: bebida
energética (Gatorade); Grupo 3: refrigerante (Coca-cola); e
Grupo 4: vinho tinto seco (Frei Damião). Inicialmente, cada
corpo de prova ficou armazenado em potes individuais
durante 7 dias em água deionizada a 37°C ± 1°C, para
então serem aleatoriamente distribuídos 10 corpos de
prova para cada meio de imersão, para posteriormente ser
realizada a leitura inicial (T0) de rugosidade superficial
média (Ra) com rugosímetro (Mitutoyo Surftest SJ-201p),
sendo que para cada corpo de prova eram feitas 3 leituras
em posições distintas. Na seqüência, cada corpo de prova
era mergulhado diariamente no meio de imersão por 1 ho-
ra a 37°C ± 1°C. Posteriormente, eram lavados e retor-
navam aos potes com água deionizada a 37°C ± 1°C. Nos
tempos 7 dias (t1), 15 dias (t2) e 30 dias (t3) foram, no-
vamente, realizadas as leituras de Ra. Cabe ressaltar que
antes da imersão os diferentes meios tiveram seu pH
avaliado por meio do aparelho phmetro (Quimis QA 400) a
fim de auxiliar na interpretação e discussão dos resultados.
Após a realização da parte experimental, os dados foram
organizados em planilha (Excell) e enviados para análise
estatística. Foram realizados análise de variância
(ANOVA), teste de Tukey (p = 0,05) e estudo de regressão.

Resultados e Discussão

No teste de Tukey, não foram evidenciadas diferenças,
estatisticamente, significativas nas médias de rugosidade
entre os grupo nos tempos: inicial, aos sete e quinze dias.
Observando-se a Tabela 1, apenas após 30 dias de expo-
sição aos diferentes meios é que houve diferença signifi-
cativa entre os grupos, sendo que o Grupo 1 apresentou,
aos 30 dias, uma média de rugosidade superficial
estatisticamente superior aos outros grupos (p=0,05).

Tabela 1. Médias da rugosidade obtidas pelo teste de Tukey

Grupos
Dias

Média
0 7 15 30

1 0,0785 a 0,0636 a 0,1258 a 0,1120 a 0,0950
2 0,0759 a 0,0850 a 0,1391 a 0,0560 b 0,0890
3 0,0756 a 0,0564 a 0,1413 a 0,0532 b 0,0816
4 0,1029 a 0,0623 a 0,1037 a 0,0527 b 0,0804

Média 0,0832 0,0668 0,1275 0,0685

As médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente
pelo teste de Tukey (p = 0,05)

O comportamento geral da Rugosidade Superficial Mé-
dia (Ra), nos diferentes grupos e com o passar do tempo
pode ser melhor visualizado através das Figuras 1 e 2.
Segundo o estudo da regressão, representado pela Fi-

gura 3, para o Grupo 1 houve uma tendência linear cres-
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cente, ou seja, a rugosidade aumentou com o passar do
tempo e para o Grupo 4 houve uma tendência linear de-
crescente, a superfície passou a se tornar menos rugosa.

Já para os Grupos 2 e 3, houve uma tendência a cur-
vatura, sendo que até o 15° dia a rugosidade aumentou,
e posteriormente, a rugosidade diminuiu.
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Figura 1. Médias de rugosidade dos tempos nos grupos Figura 2. Médias de rugosidade dos grupos nos tempos
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O aumento da rugosidade superficial da resina com-
posta exposta ao agente clareador (Grupo 1), no perío-
do de 30 dias, sugere que apenas a matriz orgânica
produto sofreu desintegração química, sendo mais vul-
nerável ao peróxido de carbamida 10%, o que está de
acordo com Araújo et al.2 (2002), e com os achados de
Bauer e Caputo4 (1983) e Nagem Filho et al.14 (2003),
que dizem ser a rugosidade superficial, uma proprieda-
de inerente às resinas compostas, devido a diferença
de dureza entre as partículas de carga inorgânica e a
matriz orgânica do material. As partículas de carga inor-
gânica da resina não foram desintegradas, mantendo-
se na superfície da resina, deixando-a rugosa.
Trabalhos como de Turker e Biskin20 (2003) concor-

dam com esse resultado. Seu trabalho demonstrou pe-
quenas alterações na superfície de resinas tratadas
com agentes clareadores. Já trabalhos como de Watta-
napayungkul e Yap21 (2003); Garcia-Godoy9 (2002) e
Yap et al.23 (2000) demonstraram que os agentes clarea-
dores não alteraram a superfície significantemente.
O comportamento da Ra nos Grupos 2 e 3, pode ter

ocorrido devido a desintegração da matriz orgânica pri-
meiramente, para então, a partir do 15° dia, ocorrer a ero-
são superficial das partículas inorgânicas que constituem
o material restaurador, pois segundo Buratto et al.6

(2002), as bebidas esportivas possuem potencial erosivo,
devido a presença de ácido cítrico, que lhes confere um
baixo pH. Para Abu-bakr et al.1 (2003), as bebidas alco-
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Conclusão
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pos foram considerados iguais estatisticamente.
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