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Introdução  

 
Apesar dos compósitos fotopolimerizáveis serem os materiais mais comumente 

usados nas restaurações diretas nos dias de hoje (SADOWSKY, 2010). Uma das 
principais limitações do processo de polimerização é a limitada profundidade de 
cura, geralmente, apenas incrementos de até 2 mm de espessura devem ser usados 
para assegurar a adequada transmissão de luz e a polimerização completa de uma 
restauração. Para a restauração de uma cavidade profunda, a técnica incremental é 
demorada e pode aumentar o risco de contaminação por humidade durante o 
procedimento restaurador. Para minimizar este problema, materiais restauradores 
chamados de bulk fill foram introduzidos no mercado, estes podem ser colocados 
em uma única etapa ou de dois passos e fotopolimerizados em grandes 
quantidades. (ILIE et al. 2013) 

A literatura apresenta resultados controversos, sobre a influência do tratamento 
clareador nas propriedades físicas e morfologia de materiais dentários. Alguns 
autores relataram alterações microestruturais e diminuição da microdureza (BAILEY 
et al. 1992), enquanto outros estudos não encontraram apenas pequenas alterações 
ou nenhuma alteração. (WATTANAPAYUNGKUL et al. 2004). Desta forma, com o 
surgimento dos novos compósitos do tipo bulk fill, faz-se necessário avaliar o efeitos 
do tratamento clareador nas propriedades físicas e mecânicas deste material. 

 
Material e Métodos 

 
Foram confeccionados trinta cilindros de cada compósito, 2 do tipo Bulk Fill: 

Filtek Bulk Fill (FB), Tetric N-Ceram Bulk Fill (TN) e um compósito nanoparticulado 
(controle): Filtek Z350 (FZ). As amostras de cada compósito serão subdividas em 
três grupos (n=10): dois clareadores, Whiteness HP Maxx (peróxido de hidrogênio a 
35% - PH35%) e White Class (Peróxido de Hidrogênio a 10% - PH10%) e a água 
destilada (AD) foi usada como controle. Os cilindros de resina (4 mm de diâmetro x 2 
mm de espessura) fora, avaliados inicialmente quanto a cor, rugosidade e 
microdureza. Em seguida as amostras foram submetidas aos tratamentos 
clareadores, caseiro e de consultório, de acordo com as instruções do fabricante. A 
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leitura de cor, rugosidade e microdureza foram repetidas após a exposição aos 
tratamentos clareadores.  

Os dados foram tabulados, avaliados quanto a normalidade e os valores 
iniciais de cada teste forma comparados com os valores finais, foram considerados 
os fatores: tempo (inicial x final), tratamento (Peróxido de Hidrogênio a 35% x 
Peróxido de Hidrogênio a 10% x Água destilada) e compósito (FB, TN e FZ). Os 
dados foram submetidos a ANOVA, seguido de teste de Tukey, considerando nível 
de significância de 5%. 

 
Resultados e discussão 

 
Para a análise da variação de cor (ΔE), a ANOVA revelou diferença 

estatisticamente significante para os fatores resina (p < 0,0001) e tratamento (p < 
0,0001), entretanto não houve interação entre os fatores (p = 0,267). A avaliação da 
rugosidade (Ra) por meio de ANOVA, somente revelou diferença estatisticamente 
significante para os fatores resina (p < 0,0001), tempo (p = 0,008) e na interação 
entre os fatores resina x tempo (p = 0,043). Para os demais fatores e interações não 
foi observada diferença estatisticamente significante. Quando a microdureza de 
superfície foi avaliada, pode-se observar que houve diferença estatisticamente 
significante para os fatores resina (p < 0,0001), clareador (p = 0,004), tempo (p < 
0,001) e na interação entre os fatores resina x clareador (p = 0,007). Para os demais 
fatores e interações não foi observada diferença estatisticamente significante 

A Tabelas 1 mostram os valores de ΔE, rugosidade (Ra) e microdureza (KHN) 
de acordo com a resina e o tratamento realizado, respectivamente.  

 
Tabela 1 – Média (desvio padrão) do ΔE e Rugosidade (Ra) e microdureza de 
acordo com a resina composta utilizado.  

Resina 
ΔE  

(desvio padrão) 
Ra  

(desvio padrão) 
KHN  

(desvio padrão) 

Filtek Z350 2,48 (1,05) A 0,040 (0,01) B 56,65 (9,52) A 

Filtek Bulk Fill  2,16 (1,23) A 0,051 (0,02) A 51,45 (7,70) B 

Tetric N-Ceram Bulk Fill  4,02 (1,43) B 0,051 (0,01) A 39,93 (6,43) C 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas, diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p 
<0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A estabilidade da cor das restaurações dentárias é uma das características das 

resinas compostas em termos de longevidade (MUNDIM et al. 2010). Estudos 
mostram que as diferenças de cor superior a 1 ΔE foram consideradas como sendo 
visível a olho nu por 50% dos observadores humanos, e valores iguais ou superiores 
a 3,3 ΔE são normalmente considerados clinicamente inaceitáveis. (HUBBEZOGLU 
et al. 2008). Quando foram testadas diferentes concentrações de géis de peróxido 
de hidrogênio sobre amostras de compósitos micro-híbridos, observou-se que 
nenhum dos regimes de clareamento resultou em alterações cor com ΔE ≥3.3. No 
entanto, ocorreram alterações visíveis a olho nu mostrando que interação entre este 
agente branqueador e os restauradores têm significância clínica, uma vez que a 
alteração de ser visível para o paciente. (HUBBEZOGLU et al. 2008). No presente 
trabalho, os resultados obtidos com os testes na análise de cor mostram alterações, 
independente da técnica clareadora testada (clareamento caseiro ou de consultório). 
Estes achados corroboram com o estudo realizado por ANAGNOSTOU et al. (2013) 



8º Seminário de Iniciação Científica. 16 e 17 ago. 2017. ISSN 2237-8901. 

expondo resinas Bulk-Fill em contato com diferentes concentrações de peróxido de 
hidrogênio. MORAES et al. (2006) relatam que as alterações de cor induzidas pelo 
clareamento da resina composta podem ser devido a alteração da superfície e a 
oxidação do pigmento depositado na superfície do compósito. (MORARES et al. 
2006) 

A Tabela 2 mostra a média (desvio padrão) da rugosidade e microdureza 
(KHN) antes e depois dos tratamentos, podemos observar que tratamento 
influenciou a rugosidade e microdureza independente do tipo de resina.   

 
Tabela 2 – Média (desvio padrão) da Rugosidade média (Ra) de acordo com o 
tempo de avaliação.  

Tempo de avaliação Ra (desvio padrão) KHN (desvio padrão) 

Antes do tratamento 0,04 (0,01) A 52,50 (10,11) A 

Depois do tratamento 0,05 (0,01) B 46,18 (10,15) B 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas, diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p 
<0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Estudos têm relatado que os efeitos secundários ao clareamento, ao expor 

amostras de resinas a agentes clareadores são normalmente associados à 
porosidade e rugosidade superficial aumentada. (HUBBEZOGLU et al. 2008). Houve 
aumento da rugosidade para todas as resinas independente da técnica clareadora, 
demonstrando que os clareadores exerceram influência negativa na rugosidade 
superficial das resinas (TURKER e BISKIN, 2003) 

Podemos observar a média (desvio padrão) da microdureza de acordo com os 
tratamentos, podemos observar que resina Tetric N-Ceram apresentou os menores 
valores de microdureza independente do tratamento. Além disso o tratamento 
clareador de consultório foi o tratamento menos prejudicial à microdureza.  

 

Tabela 3 – Média (desvio padrão) da Microdureza superficial (KHN) de acordo com a 
resina composta e os tratamentos clareadores. 

Resina 
Tratamento Clareador 

H2O Caseiro Consultório 

Filtek Z350 54,35 (6,95)Ab 54,85 (7,27)Aab 60,74 (10,91)Aa 

Filtek Bulk Fill  51,03 (5,71)Aab 48,10 (8,59)Bb 55,23 (5,03)ABa 

Tetric N-Ceram Bulk Fill  41,07 (3,93)Ba 40,05 (7,02)Ca 38,65 (4,82)Ca 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas, em linha, diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey (p <0,05).  
Médias seguidas por letras maiúsculas distintas, em coluna, diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey (p <0,05).  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
O impacto do clareamento na microdureza superficial das resinas compostas é 

controverso na literatura.  Diminuições TURKER e BISKIN (2003), bem como 
aumentos (BAILEY et al. 2003) em microdureza superficial por vários regimes de 
clareamento. Neste estudo houve diferença entre as técnicas clareadores, o 
peróxido de carbamida levou a maior diminuição da microdureza, este fato pode ter 
ocorrido ao maior tempo de contato desta substância com a amostra. Além disso, a 
composição do material influenciou na microdureza, o compósito Tetric N-Ceram 
Bulk Fill apresentou a menor microdureza superficial independente do tratamento 
realizado.  
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Conclusão 

 
Podemos concluir que mediante aos tratamentos clareadores as resinas 

compostas tipo Bulk Fill apresentam alterações semelhantes às resinas 
convencionais com relação a alterações na cor, rugosidade e microdureza. 
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