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Introdução 

 

A técnica do clareamento dentário é considerada a mais conservadora para alterar a 

cor do elemento dentário (YU et al.,2011), mas as substâncias utilizadas, peróxido de 

carbamida e hidrogênio causam alterações prejudiciais ás estruturas dentárias, bem como 

em materiais restauradores. (POLYDOROU et al.,2007; BERGUER et al.,2013). Quando 

utilizamos os agentes clareadores em dentes restaurados com compósitos pode apresentar 

modificações à estrutura orgânica e inorgânica desse material (POLYDOROU et al., 2007), 

estudos mostram que o peróxido de carbamida e hidrogênio poderia degradar os 

compósitos. (POLYDOROU et al., 2007; AMERICAN DENTAL ASSOCIATION COUNCIL ON 

SCIENTIFIC AFFAIRS et al., 2009; MORAES et al., 2006).  

Sabendo-se da introdução de compósitos do tipo Bulk Fill e da pouca literatura 

sobre o efeito dos tratamentos clareadores nesses materiais, esse estudo teve como 

objetivo avaliar a resistência à flexão, rugosidade e microdureza de diferentes tipos de 

compósitos após o tratamento clareador caseiro e de consultório. Desta forma, a hipótese 

testada é de que os compósitos alteram suas propriedades quando submetidos aos 

tratamentos clareadores, caseiro e de consultório. (MORAES et al.,2006). 

 

Material e Métodos 

 

Foram avaliados três compósitos: Microhíbrido (Filtek Z250 - 3M ESPE), 

Nanoparticulado (Filtek Z350 – 3M ESPE) e um compósito de incremento único 
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nanoparticulado (Bulk Fill – 3M ESPE). Foram confeccionadas 24 amostras para cada 

compósito utilizando uma matriz para obter a forma de barras (25 mm de comprimento x 2 

mm espessura x 2 largura) na cor A2. 

O compósito foi inserido na matriz e fotopolimerizados com uma tira de poliéster (K 

– Dent, Quimidrol, Joinville, SC, BR) pressionada a uma placa de vidro. As amostras foram 

submetidas à limpeza em cuba ultra-sônica com água destilada durante 2 minutos e todos os 

espécimes foram armazenados em água destilada a 37 oC durante 24 horas. Cada compósito 

foi subdividido em 3 grupos diferentes, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Descrição dos grupos experimentais de acordo com os tratamentos.  

Tratamento Descrição 

Controle (C) Imerso em água destilada, sem tratamento clareador. 

Peróxido de carbamida 10% 
(PC 10%) 

Tratado clareador caseiro com Peróxido de Carbamida 10%. (Opalescence 
PF 10%*) por 8 horas, durante 14 dias. 

Peróxido de Hidrogênio 40% 
(PH 40%) 

Tratamento clareador de consultório com Peróxido de Hidrogênio 40% 
(Opalescence boost PF 40%*) em 3 sessões por 45 minutos cada sessão. 

* Opalescence, Ultradent, South Jordan, UT, USA. 

 

As amostras foram submetidas à leitura da rugosidade superficial inicial, em três 

diferentes direções, com o auxílio de um rugosímetro (SJ-410, Mitutoyo, Japão) e a 

microdureza da superfície foi realizada por meio de um microdurômetro (HMV-G 21S, 

Shimadzu Corporation, Japão) acoplado a um microcomputador e um software específico 

para a análise das imagens. E assim realizado o tratamento clareador (Tabela1), logo após o 

clareamento, os dados foram anotados e tabulados e os dados de rugosidade e microdureza 

iniciais comparados com os dados finais e assim obtida a variação em porcentagem (%M).  

Posteriormente realizado o teste de flexão e análise de dados, avaliados quanto à 

normalidade utilizando o teste Kolmogorov–Smirnov, no qual foi encontrada distribuição 

normal, então os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido do teste 

de Tukey (p < 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

O compósito Filtek Z250 foi o único a apresentar diferenças estatisticamente entre 

o seu valor de rugosidade inicial e final. A rugosidade dos compósitos quanto ao tratamento 
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utilizado, observa-se que o PH 40% apresentou resultados semelhantes ao grupo controle, 

enquanto o PC 10% apresentou rugosidade estatisticamente superior aos demais. 

Entretanto quando foi avaliado o efeito dos clareadores, independente do tipo de 

tratamento, a rugosidade aumentou significativamente. 

A microdureza da resina Bulk Fill apresentou menor valor de microdureza, seguido 

pela Filtek Z 350 e Filtek Z250, quando testadas referente ao tipo de tratamento, não houve 

alterações. Quando analisamos o módulo de elasticidade dos compósitos sem nenhum tipo 

de tratamento, a resina Bulk Fill apresenta menor valor, entretanto em ambos os 

clareadores a Filtek Z350 obteve menor módulo de elasticidade. 

Quando a resistência à flexão foi avaliada, o compósito Bulk Fill apresentou maior 

valor de resistência quando analisado independente do tratamento clareador, seguido pela 

Filtek Z250 que apresentou resultados estatisticamentes semelhantes à Filtek Z350, 

Neste estudo a hipótese de que as resinas teriam alterações nas propriedades 

(MORAES et al.,2006) foi parcialmente rejeitada. Não houve alterações significativas em 

relação à microdureza e resistência à flexão dos compósitos tratados, apenas foi possível 

verificar mudanças na lisura superficial das resinas compostas de modo geral, onde todas 

apresentaram aumento na rugosidade após os tratamentos clareadores. Outros estudos 

também encontraram alterações na rugosidade das resinas compostas quando submetidas 

ao tratamento clareador. (RODRIGUES; FRANÇA; GOMES, 2011; WONGPRAPARATANA et 

al.,2018). Entretanto, Zuryati AG, et al.,2013 contradizem estes achados, pois não 

apontaram nenhum efeito adverso na lisura superficial quando examinaram a rugosidade de 

compósitos nanoparticulados. (ZURYATI; QIAN; DASMAWATI, 2013). Essa divergência de 

resultados pode estar relacionada á diferenças de composição dos materiais utilizados, bem 

como ao tempo de polimerização. (ZURYATI; QIAN; DASMAWATI, 2013). 
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Com base nos resultados do presente estudo, podemos concluir que os tratamentos 

clareadores testados, não promoveram alterações significativas nas propriedades mecânicas 

das resinas compostas estudadas. 
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