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RESUMO 

 

A higiene das próteses faciais é de grande importância para sua qualidade e 

longevidade. No entanto, faz-se necessário protocolos de limpeza que não acelerem 

a alteração de cor a longo prazo. O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a alteração 

de cor após a irradiação com luz ultravioleta C (LED UV-C) na estabilidade de cor do 

silicone (A-588-1; Fator II) utilizado em próteses faciais, com coloração intrínseca em 

um prazo de 6, 12 e 24 meses de tratamento. Foram confeccionadas 120 amostras 

de 4 mm x 2 mm em silicone medicinal, subdivididos em cor clara e escura, com 

pigmentação intrínseca, divididos em 12 grupos (n = 10), com dois tratamentos: 

clorexidina 0,12% e luz UV-C LED. O tratamento dessas amostras foi padronizado em 

20 minutos diários, simulando o tempo em 6, 12 e 24 meses. Foram feitas leituras em 

espectrofotômetro (Konica Minolta) antes e após os tratamentos das amostras. 

Considerou-se nos modelos os efeitos de tonalidade, tratamento, tempo de 

tratamento, com medidas repetidas no tempo (inicial e final), bem como todas as 

interações entre os efeitos. O silicone de tonalidade clara apresentou aumento 

significativo do valor L (p<0,05). O silicone das duas tonalidades apresentou 

diminuição significativa do valor a (p<0,05). O silicone de tonalidade clara tratado com 

clorexidina apresentou aumento significativo no valor “b”, independentemente do 

tempo de tratamento (p<0,05). O silicone de tonalidade escura tratado por 180 dias 

com clorexidina apresentou aumento significativo do valor “b” (p<0,05). A maioria das 

amostras de silicone de tonalidade clara apresentou variação perceptível, e a maioria 

das amostras de silicone escuro apresentou variação não perceptível. Conclui-se que 

a limpeza do silicone de grau médico utilizado nas próteses faciais com a luz 

ultravioleta C é eficaz e não altera a cor desse material em 6, 18 e 24 meses. 

 

Palavras-chave: Silicone de grau médico. Luz ultravioleta-C. Estabilidade de cor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Defeitos ou deformidades faciais são causados em pacientes especialmente 

quando a necessidade cirúrgica se faz presente, geralmente por câncer, acidentes 

traumáticos ou doenças congênitas. Podem afetar a fala, a qualidade de vida, o estado 

psicológico e comportamento social.1,2 As próteses maxilofaciais podem ser usadas 

para mascarar esses defeitos faciais1 para melhorar a estética,3-10 qualidade de vida 

e autoestima,4,6 além de proteger áreas que contêm tecidos sanguíneos e estruturas 

importantes.4,6 Essas próteses também permitem que muitos pacientes com defeitos 

orofaciais retornem às suas atividades diárias em público.4,11 

Próteses faciais são feitas de silicone elastômero, sendo este o material mais 

usado na fabricação de próteses maxilofaciais.8,12,13 Este material é utilizado desde 

196015,6, devido a inúmeras vantagens, como sua flexibilidade, que fornece ao 

paciente bem-estar e conforto, sua textura semelhante à pele humana, além de ser 

considerado estável quando exposto ao calor e não absorver água, sangue, e 

materiais orgânicos.1,8,11 

Os silicones podem ser corados intrinsecamente e/ou extrinsecamente, para 

dar-lhes uma aparência natural mais realista.9,14 A pigmentação extrínseca é essencial 

para a fabricação de uma prótese de silicone, uma vez que apenas a pigmentação 

intrínseca pode não simular adequadamente a cor da pele humana.8,9,14 

Mesmo sendo um material ideal para confecção de próteses, os silicones 

possuem sérias desvantagens, como sua rápida degradação, instabilidade de cor e 

dificuldade de higienização,4 que levam ao envelhecimento e à ruptura do material 

1,2,15, limitando sua longevidade a uma vida útil da prótese para um período de 3 meses 

a 2 anos.2,3,4,8,13 

Alguns fatores levam à alteração de cor, como a poluição ambiental, exposição 

ao sol, à temperatura, umidade, a diferentes tipos de limpeza, uso de adesivos, 

microrganismos, além de secreções na pele.9,11,12,13,15 

Diversos estudos mostram a dificuldade em se higienizar materiais protéticos 

macios, pois eles são mais permeáveis e irregulares, consequentemente, mais 

suscetíveis à colonização microbiana.16,17,18 Outros estudos focam muito no biofilme 

e na limpeza dos implantes de fixação, em vez de focar, também, na avaliação da 
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eficácia da limpeza da prótese em si, pois sabe-se que há uma relação importante de 

recontaminação entre implante-pele-prótese. 

O uso da clorexidina 0,12% é considerado pela literatura como padrão ouro de 

limpeza e desinfecção de próteses maxilofacias, pois mostram-se extremamente 

eficientes4,5,19,20, porém com enorme desvantagem de alteração de cor.21,22 

Com a necessidade de métodos eficazes de limpeza e desinfecção das 

próteses faciais, que não degradem sua superfície e nem alterem sua coloração, 

estudos anteriores avaliaram a eficácia da irradiação com luz UV-C na desinfecção e 

na estabilidade da cor, em amostras de silicone utilizadas para confecção de próteses 

faciais.23 Concluíram que a irradiação com luz UV-C LED foi eficaz (p<0,0001) na 

redução in vitro microbiana de silicones medicinais utilizados para a confecção de 

próteses faciais, demonstrando, também, estabilidade da cor após exposição única, 

podendo ser uma alternativa ao uso da clorexidina no processo de limpeza das 

referidas próteses.23 

O objetivo deste estudo é analisar o efeito da luz UV-C LED na variação de cor 

em amostras de silicone utilizadas em próteses faciais ao longo do tempo, analisando 

o antes e depois, através de mensurações realizadas no espectrofotômetro CM-3720 

(Konica Minolta), tendo como hipótese que a luz UV-C não promove alteração na 

coloração das amostras de silicone em 6 meses, 12 meses e 24 meses. 
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2 TABELAS 

 

Tabela 1 – Valor L do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

Tempo de 

tratamento 
Tratamento Tonalidade 

Tempo 

Inicial Final 

Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

180 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 71,40 (0,90) Ba 70,94 (70,65; 73,04) 71,84 (1,27) Aa 71,17 (70,95; 74,60) 

Escura 44,09 (0,53) Ab 44,28 (43,16; 44,63) 44,10 (0,54) Ab 44,27 (43,17; 44,64) 

Clorexidina 
Clara 71,11 (0,42) Ba 70,96 (70,69; 72,15)  71,40 (0,50) Aa 71,22 (70,97; 72,68) 

Escura 44,59 (1,20) Ab 44,24 (43,74; 47,87) 44,55 (1,23) Ab 44,27 (43,16; 47,70) 

365 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 71,37 (0,63) Ba 71,16 (70,71; 72,92) 71,83 (0,77) Aa 71,61 (71,04; 73,85) 

Escura 44,34 (0,64) Ab 44,49 (43,20; 45,43) 44,71 (1,01) Ab 44,58 (43,37; 46,93) 

Clorexidina 
Clara 71,26 (0,57) Ba 71,12 (70,58; 72,47) 71,50 (0,57) Aa 71,53 (70,78; 72,67) 

Escura 44,18 (0,36) Ab 44,19 (43,60; 44,66) 44,41 (0,41) Ab 44,43 (43,75; 44,87) 

730 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 71,08 (0,41) Ba 71,00 (70,60; 71,94) 71,52 (0,38) Aa 71,40 (71,07; 72,32) 

Escura 44,14 (0,23) Ab 44,15 (43,85; 44,50) 44,29 (0,22) Ab 44,28 (43,98; 44,69) 

Clorexidina 
Clara 71,13 (0,65) Ba 70,88 (70,61; 72,78) 71,33 (0,64) Aa 71,12 (70,79; 72,95) 

Escura 44,12 (0,66) Ab 44,23 (43,09; 45,25) 44,32 (0,72) Ab 44,47 (43,21; 45,69) 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos e os tempos de tratamento (p>0,05). Letras distintas (maiúsculas comparando os tempos inicial e final, 

na horizontal e minúsculas comparando as tonalidades, na vertical, nas mesmas condições dos demais fatores de estudo) indicam diferenças estatisticamente 

significativas (p≤0,05). p(tonalidade)<0,0001; p(tratamento)=0,5825; p(tempo de tratamento)=0,3829; p(tonalidade x tratamento)=0,2321; p(tonalidade x tempo 

de tratamento)=0,9809; p(tratamento x tempo de tratamento)=0,6464; p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento)=0,3213; p(tempo)<0,0001; p(tonalidade 

x tempo)=0,0011; p(tratamento x tempo)=0,0280; p(tempo de tratamento x tempo)=0,1032; p(tonalidade x tratamento x tempo)=0,1622; p(tonalidade x tempo 

de tratamento x tempo)=0,0576; p(tratamento x tempo de tratamento x tempo)=0,7587; p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento x tempo)= 0,6790. 
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Figura 2 – Média e desvio padrão do valor L do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 
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Tabela 2 – Valor a do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

Tempo de 

tratamento 
Tratamento Tonalidade 

Tempo 

Inicial Final 

Média (desvio 

padrão) 

Mediana (mínimo; 

máximo) 

Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

180 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 13,40 (0,54) Aa 13,31 (12,82; 14,47) 12,27 (0,49) Ba 12,12 (11,73; 13,31) 

Escura 7,92 (0,17) Ab 7,87 (7,71; 8,24) 7,75 (0,15) Bb 7,71 (7,56; 8,07) 

Clorexidina 
Clara 13,22 (0,37) Aa 13,19 (12,77; 13,91) *12,81 (0,43) Ba 12,75 (12,33; 13,66) 

Escura 8,22 (0,69) Ab 7,95 (7,81; 10,06) 8,04 (0,64) Bb 7,81 (7,62; 9,73) 

365 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 13,37 (0,47) Aa 13,28 (12,76; 14,13) 12,09 (0,37) Ba 12,06 (11,53; 12,64) 

Escura 8,04 (0,34) Ab 7,90 (7,78; 8,89) 7,80 (0,33) Bb 7,70 (7,33; 8,51) 

Clorexidina 
Clara 13,41 (0,31) Aa 13,45 (12,95; 13,90) *12,99 (0,30) Ba 13,04 (12,54; 13,57) 

Escura 8,02 (0,29) Ab 7,92 (7,85; 8,80) 7,92 (0,29) Bb 7,80 (7,67; 8,63) 

730 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 13,15 (0,36) Aa 13,05 (12,73; 13,85) 11,70 (0,34) Ba 11,71 (10,97; 12,19) 

Escura 7,97 (0,11) Ab 7,96 (7,80; 8,18) 7,59 (0,17) Bb 7,58 (7,39; 7,85) 

Clorexidina 
Clara 13,28 (0,37) Aa 13,12 (12,89; 14,00) *12,79 (0,41) Ba 12,64 (12,39; 13,65) 

Escura 8,04 (0,38) Ab 7,90 (7,77; 8,99) 7,90 (0,46) Bb 7,73 (7,61; 9,10) 

*Difere do tratamento Luz UV-C LED nas mesmas condições dos demais fatores (p≤0,05). Não houve diferença significativa entre os tempos de tratamento 

(p>0,05). Letras distintas (maiúsculas comparando os tempos inicial e final, na horizontal e minúsculas comparando as tonalidades, na vertical, nas mesmas 

condições dos demais fatores de estudo) indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05). p(tonalidade)<0,0001; p(tratamento)<0,0001; p(tempo de 

tratamento)=0,1302; p(tonalidade x tratamento)=0,0897; p(tonalidade x tempo de tratamento)=0,6286; p(tratamento x tempo de tratamento)=0,5967; 

p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento)=0,2044; p(tempo)<0,0001; p(tonalidade x tempo)<0,0001; p(tratamento x tempo)<0,0001; p(tempo de 

tratamento x tempo)=0,0002; p(tonalidade x tratamento x tempo)<0,0001; p(tonalidade x tempo de tratamento x tempo)=0,2307; p(tratamento x tempo de 

tratamento x tempo)=0,0012; p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento x tempo)=0,9978.  
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Figura 3 – Média e desvio padrão do valor a do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

 

 

 



12  

Tabela 3 – Valor b do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

Tempo de 

tratamento 
Tratamento Tonalidade 

Tempo 

Inicial Final 

Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

180 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 16,56 (0,83) Aa 16,25 (15,73; 18,04) 16,58 (1,05) Aa 16,19 (15,51; 18,66) 

Escura 3,93 (0,12) Ab 3,91 (3,79; 4,14) 3,85 (0,14) Ab 3,83 (3,67; 4,20) 

Clorexidina 
Clara 16,30 (0,48) Ba 16,18 (15,78; 17,36) 16,60 (0,58) Aa 16,49 (15,97; 17,83) 

Escura 4,26 (0,86) Bb 3,99 (3,80; 6,66) 4,49 (0,80) Ab 4,29 (3,93; 6,71) 

365 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 16,52 (0,74) Aa 16,26 (15,75; 18,09) 16,53 (0,83) Aa 16,16 (15,67; 18,07) 

Escura 4,07 (0,31) Ab 3,99 (3,74; 4,84) 4,07 (0,34) Ab 3,96 (3,73; 4,67) 

Clorexidina 
Clara 16,47 (0,50) Ba 16,42 (15,80; 17,61) 16,84 (0,49) Aa 16,82 (16,14; 18,00) 

Escura 3,96 (0,24) Ab 3,88 (3,81; 4,61) 4,13 (0,22) Ab 4,06 (3,93; 4,67) 

730 dias 

Luz UV-C LED 
Clara 16,16 (0,49) Aa 16,01 (15,68; 17,24) 15,77 (0,49) Ba 15,58 (15,35; 16,91) 

Escura 3,97 (0,09) Ab 3,97 (3,82; 4,10) 4,01 (0,11) Ab 3,99 (3,88; 4,15) 

Clorexidina 
Clara 16,36 (0,59) Ba 16,12 (15,92; 17,77) *16,78 (0,61) Aa 16,50 (16,35; 18,24) 

Escura 4,03 (0,34) Ab 3,90 (3,72; 4,89) 4,23 (0,43) Ab 4,08 (3,96; 5,39) 

*Difere do tratamento Luz UV-C LED nas mesmas condições dos demais fatores (p≤0,05). Não houve diferença significativa entre os tempos de tratamento 

(p>0,05). Letras distintas (maiúsculas comparando os tempos inicial e final, na horizontal e minúsculas comparando as tonalidades, na vertical, nas mesmas 

condições dos demais fatores de estudo) indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05). p(tonalidade)<0,0001; p(tratamento)=0,0459; p(tempo de 

tratamento)=0,3401; p(tonalidade x tratamento)=0,9920; p(tonalidade x tempo de tratamento)=0,4091; p(tratamento x tempo de tratamento)=0,4256; 

p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento)=0,0809; p(tempo)<0,0001; p(tonalidade x tempo)=0,4133 p(tratamento x tempo)<0,0001; p(tempo de 

tratamento x tempo)=0,1710; p(tonalidade x tratamento x tempo)<0,0001; p(tonalidade x tempo de tratamento x tempo)=0,0138; p(tratamento x tempo de 

tratamento x tempo)=0,0093; p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento x tempo)=0,0001.  
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Figura 4 – Média e desvio padrão do valor b do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 
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Tabela 4 – Delta E CIELab do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

Tempo de 

tratamento 
Tratamento 

Tonalidade 

Clara Escura 

Média (desvio padrão) Mediana (mínimo; máximo) 
Média (desvio 

padrão) 
Mediana (mínimo; máximo) 

180 dias 
Luz UV-C LED 1,30 (0,33) Aa 1,23 (0,94; 2,14) 0,25 (0,11) Bb 0,26 (0,10; 0,37) 

Clorexidina 0,63 (0,10) Ab 0,61 (0,46; 0,77) 0,42 (0,25) Ba 0,35 (0,24; 1,12) 

365 dias 
Luz UV-C LED 1,52 (0,72) Aa 1,26 (0,76; 2,71) *0,53 (0,74) Ba 0,31 (0,10; 2,57) 

Clorexidina 0,65 (0,19) Ab 0,59 (0,51; 1,14) 0,37 (0,29) Ba 0,27 (0,14; 1,12) 

730 dias 
Luz UV-C LED 1,59 (0,29) Aa 1,55 (1,18; 2,15) *0,40 (0,12) Ba 0,43 (0,24; 0,59) 

Clorexidina 0,68 (0,08) Ab 0,67 (0,59; 0,86) 0,34 (0,16) Ba 0,30 (0,17; 0,67) 

*Difere do tempo de 180 dias nas mesmas condições dos demais fatores (p≤0,05). Letras distintas (maiúsculas comparando tonalidades, na horizontal e 

minúsculas comparando os tratamentos, na vertical, nas mesmas condições dos demais fatores de estudo) indicam diferenças estatisticamente significativas 

(p≤0,05). p(tonalidade)<0,0001; p(tratamento)=0,0376; p(tempo de tratamento)=0,0672; p(tonalidade x tratamento)=0,0071; p(tonalidade x tempo de 

tratamento)=0,1352; p(tratamento x tempo de tratamento)=0,0095 p(tonalidade x tratamento x tempo de tratamento)=0,0138.
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Figura 5 – Média e desvio padrão do Delta E do silicone em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

 

 

 



16  

Tabela 5 – Frequência (%) de amostras em função da perceptibilidade e aceitabilidade na alteração da cor (Paravina et al., 2009) do silicone após o 

tratamento, em função do tempo, tonalidade de cor, tratamento e tempo de tratamento. 

 

Tempo de 

tratamento 
Tratamento 

Tonalidade 

Clara Escura 

Perceptibilidade 

(Delta E00>0,7) 

Aceitabilidade (Delta 

E00<2,1) 

Perceptibilidade 

(Delta E00>1,2) 

Aceitabilidade (Delta 

E00<3,1) 

180 dias 
Luz UV-C LED 10 (100,0%) 9 (90,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Clorexidina 8 (80,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

365 dias 
Luz UV-C LED 10 (100,0%) 10 (100,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%) 

Clorexidina 10 (100,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

730 dias 
Luz UV-C LED 10 (100,0%) 9 (90,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Clorexidina 10 (100,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 
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3 CONCLUSÃO GERAL 

 

Com base nos resultados deste estudo in vitro, pode-se concluir que a 

irradiação com luz LED UV-C é uma alternativa de limpeza para o silicone de grau 

médico utilizado em próteses faciais, pois não altera perceptivelmente a cor intrínseca 

desse material em 6, 18 e 24 meses. É uma alternativa viável, de baixo custo e baixa 

manutenção, de qualidade, não química. Porém é necessário que novos trabalhos 

sejam realizados com próteses faciais reais, para que se obtenha respostas mais 

próximas da realidade dos pacientes.  
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