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Introdução 

          A estabilidade de cor de resina composta é uma propriedade importante a 
qual influencia na sua longevidade clínica, o qual é um desafio inerente ao material 
(RUYTER et al., 1987). Fatores extrínsecos podem ocorrer devido a coloração na 
camada superficial de resina composta, estes estão relacionados como: absorção de 
água, rugosidade superficial, tabagismo, e dieta (GONULOL; YILMAZ, 2012). Além 
disso, alterações das propriedades da matriz resinosa e partículas de carga também 
são possíveis (VOGEL, 1975), bem como os sistemas de acabamento e polimento 
também podem influenciar diretamente na susceptibilidade a pigmentação das 
resinas compostas (SHAMSZADEH et al., 2016). 

         Recentemente as resinas do tipo Bulk Fill foram introduzidas no mercado, 
permitindo incrementos de 4  mm, sem influenciar na contração de polimerização, 
grau de conversão e adaptação da marginal (ILIE et al., 2013). Estes apresentam 
menor contração de polimerização em comparação com os compósitos 
convencionais (CZASCH; ILIE, 2013). Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a rugosidade da superfície e susceptibilidade a pigmentação de compósitos 
após acabamento e polimento com diferentes sistemas polidores. 

 

Materiais e Métodos 

As resinas compostas utilizadas foram: uma convencional, Filtek Z350 (3M 
ESPE) e três do tipo Bulk Fill:  Filtek Bulk Fill (3M ESPE), Sonic Fill (Kerr), Tetric N-
Ceram Bulk Fill (Ivoclar-Vivadent). Sistemas de acabamento e polimento: Sof-Lex 
(3M ESPE), Escova Astrobrush (Ivoclar-Vivadent), Opti 1 Step Polisher (Kerr) e tira 
de poliéster (controle). 

Vinte discos para cada compósito (n=5), com 3 mm de diâmetro e 0,8 mm de 
espessura foram confeccionados em matriz metálica bipartida com incremento único 
e fotoativados por 40 segundos sob tira de poliéster transparente na superfície do 
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compósito e mantidos em estufa a 37˚C ± 1˚C, por 24 horas. Em seguida receberam 
os tratamentos: A – Nenhum polimento (controle): A superfície foi aquela obtida em 
contato com a tira de matriz de poliéster; B – Discos Sof-Lex: Os discos em baixa 
rotação, a seco, de maneira intermitente, em ordem decrescente de abrasividade, 
até a obtenção de uma superfície visualmente lisa e polida. Cada disco foi utilizado 
por 20 seg e trocado a cada 3 espécimes; C – Polimento Astrobrush: Em baixa 
rotação até obtenção de uma superfície visivelmente polida (±20 seg) em um único 
passo, a escova foi trocada a cada 3 espécimes; D – Polimento Opti 1 Step Polisher: 
Em baixa rotação até obtenção de uma superfície visivelmente polida (±20 seg) em 
um único passo, a borracha foi trocada a cada 3 espécimes. 

 Avaliação da Rugosidade superficial: Após o acabamento e polimento, cada 
superfície tratada foi submetida à leitura da rugosidade superficial, em três diferentes 
direções, com o auxílio de um rugosímetro (Mitutoyo, Japão), que analisou uma 
extensão de 0,25 mm e forneceu a média da rugosidade superficial em média 
aritmética. Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística. 

Avaliação da cor: A tomada de cor inicial foi realizada através de 
espectrofotometria, com o equipamento EasyShade® Advance (VITA Zahnfabrik, 
Bad Säckingen, ), que gerou uma cor dentro da escala Vita Clássica e um valor 
dentro do espaço de cor CIELab, o espectrofotômetro foi ligado e padronizado e  a 
média dos 3 valores os quais foram catalogados em ficha específica. Esta análise foi 
repetida após a pigmentação das amostras. 

 Susceptibilidade à pigmentação: Após o acabamento e polimento, as 
amostras foram imersas em solução de café por 48 horas à 37oC simulando 
aproximadamente 2 meses de consumo de café (GULER et al., 2009). 

 
Resultados e Discussão 

O cálculo do delta E de cor inicial e final. Os dados foram submetidos ao teste 
Kolmogorov-Smirnov e ANOVA (2 fatores), fatores: resina composta e sistema de 
acabamento e polimento. A ANOVA identificou diferença estatisticamente no fator 
resina (p<0,0001) e sistema de acabamento e polimento (p=0,0002), entretanto não 
houve diferença na interação dos fatores (p=0,7807), seguido pelo teste de Tukey. 
          Como podemos observar na Tabela 1, o sistema Sof-lex apresentou aumento 
na rugosidade após seu uso, já os demais sistemas não apresentaram alterações 
significativas. Na Tabela 2, observa-se que as resinas Tetric e Z350 apresentam 
maior rugosidade superficial, independente do tratamento.  Na Tabela 3, observa-se 
que os discos Sof-lex promoveram maior alteração da rugosidade, independente da 
resina utilizada. 
  
Tabela 1 – Média (desvio padrão) da rugosidade (Ra) antes e após os diferentes 
sistemas de polimento para cada resina testada. 

Médias seguidas por letras minúsculas em linha, diferente estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p<0,05)  

Resina 

Sistema de polimento 

Controle Airbrush Taças Discos 
Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Z350 0,053(0,01)aA 0,043(0,01)aA 0,054(0,01)aA 0,061(0,08)aA 0,054(0,01)aA 0,073(0,01)aA 0,054(0,01)aA 0,428(0,18)aB 

Bulk 0,049(0,01)aA 0,049(0,01)aA 0,048(0,01)aA 0,074(0,01)aA 0,048(0,01)aA 0,069(0,01)aA 0,049(0,01)aA 0,089(0,03)aA 

Sonic 0,071(0,02)aA 0,074(0,03)aA (0,070(0,0)aA 0,063(0,01)aA 0,070(0,02)aA 0,071(0,01)aA 0,074(0,01)aA 0,149(0,07)aA 

Tetric 0,053(0,01)aA 0,053(0,01)aA 0,054(0,01)aA 0,064(0,00)aA 0,054(0,01)aA 0,060(0,01)aA 0,053(0,01)aB 0,047(0,05)aA 
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Médias seguidas por letras maiúsculas em coluna, diferente estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p<0,05). Fonte: Autor, 2018 

 
Tabela 2 – Valores médios da variação de rugosidade (Ra) segundo as resinas 
utilizada. 

Resina Rugosidade 
Z350 0,103 A 

Bulk Fill 3M 0,059 B 
Sonic Fill 0,080 B 

Tetric Bulk 0,107 A 
Médias seguidas por letras maiúsculas em coluna, diferente estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p<0,05). Fonte: Autor, 2018 

 
Tabela 3 - Valores médios da variação de rugosidade (Ra) de acordo com os 
sistemas de acabamento e polimento. 

Sistema de acabamento e polimento Rugosidade 
Sof-lex 0,170 A 

Opti 1 Step 0,062 B 
Astrobrush 0,060 B 
Controle 0,056 B 

Médias seguidas por letras maiúsculas em coluna, diferente estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p<0,05). Fonte: Autor, 2018 

 
Quando a variação de cor foi analisada, a Sonic Fill apresentou menor 

alteração de cor, como observa-se na Tabela 4. Com relação aos sistemas de 
acabamento e polimento, quando as amostras não foram polidas, houve maior 
alteração de cor (Tabela 5). 

  
Tabela 4 - Valores de Delta E de acordo com a resina composta utilizada.  

Resina Composta Delta E 
Z350  13,26 (2,74) B 

Bulk Fill 3M 14,05 (7,96) AB 
Sonic Fill 8,32 (2,83) C 

Tetric Bulk 16,00 (4,35) A 
Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05) 
Fonte: Autor, 2018 

 
Tabela 5 -  Valores de Delta E de acordo com o sistema de acabamento e polimento 
utilizado.  

Sistema de Acabamento e Polimento Delta E 
Controle 14,70(3,56) A 

Astrobrush 13,45(4,36) AB 
Opti 1 Step 13,12(4,56) AB 

Sof-lex 10,37(3,51) B 
Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05) 
Fonte: Autor, 2018 

 
O afloramento das matrizes orgânicas durante o polimento e na exposição 

superficial, resultando em aumento da rugosidade da Bulk Fill Z350 (Tabela 2). A 
melhoria das propriedades físicas Resina SonicFill são fundamentadas na técnica de 
aplicação na cavidade com espessura de 5 mm em etapa única, este sistema que 
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utiliza uma peça de mão que permite ativação por ultrassom da resina composta, a 
menor variação do delta E SonicFill (Tabela 4) explica-se pela sedimentação na 
inserção do compósito, com maior resistência à absorção de água com baixa 
degradação hidrófila pela presença da matriz polimérica mais uniforme em sua sua 
superfície (AVSAR et al., 2015). Já discos sof-lex garantiram menores variações do 
delta E (Tabela 5) porém a maior Rugosidade média comparada ao grupo da matriz 
de poliéster (Tabela 3), isto pode ocorrer pela dificuldade na padronização da 
técnica de polimento, superfícies com planos irregulares (BARAKAH; TAHER, 2014). 

 
Conclusão 
          A Rugosidade aumentou com o uso sistema de discos Sof-lex e o sistema de 
polimento Sof-lex indicou a menor variação de delta E. A Resina Sonic Fill após 
polimento com o sistema Sof-lex, apontou menor Rugosidade como também menor 
delta E. 
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