
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

O USO PROLONGADO DE PRODUTOS À BASE DE 
CARVÃO ATIVADO ALTERA A COR, O BRILHO E A 

RUGOSIDADE DE RESINAS COMPOSTAS? 

Palavras-Chave: CARVÃO VEGETAL, RESINAS COMPOSTAS, ESCOVAÇÃO DENTÁRIA 

Autoras: 

Juliana Fioraneli de Nóbile [FOP-UNICAMP] 

Profª Drª Vanessa Cavalli Gobbo (orientadora) [FOP-UNICAMP] 

Mª Priscila Borges Gobbo de Melo (coorientadora) [FOP-UNICAMP] 

INTRODUÇÃO 

O uso de produtos à base de carvão ativado, a fim de promover clareamento dental durante a escovação, 

tem se mostrado bastante comum atualmente (1,2). O emprego deste material provém de sua habilidade de 

remover manchas ou acúmulos presentes nos dentes, em virtude de sua abrasividade (2–4). Todavia, não existem 

evidências científicas suficientes comprovando sua eficácia no clareamento dental (1,5–7). Além disso, seu 

potencial abrasivo pode trazer malefícios ao usuário, como hipersensibilidade dentinária (8), promover lesões de 

abrasão (9), aumentar o risco de inflamação periodontal (10), além de favorecer lesões de cárie (1,11).  

Na cavidade oral não estão presentes apenas tecidos dentários. Muitos indivíduos possuem restaurações 

de resina composta. Dessa forma, em uma escovação usando carvão ativado, os materiais restauradores também 

seriam afetados (2). Neste sentido, surge a dúvida clínica: se o uso destes produtos à base de carvão ativado pode 

afetar a cor, brilho ou rugosidade superficial das resinas compostas? A utilização destes dentifrícios poderia afetar 

a longevidade clínica do material? Estas questões são bastante relevantes devido ao baixo custo e à facilidade de 

encontrar e adquirir esses produtos, mesmo sem adequada prescrição e orientação de um profissional da 

odontologia (12). 

Recentemente, Torso et al. avaliaram o efeito do carvão na estabilidade de cor e desgaste de superfíce de 

resinas compostas. Os autores avaliaram compósitos Z350 (3M/ESPE) que foram submetidos a escovações com 

diversos dentifrícios. Como resultado, os produtos contendo carvão apresentaram maiores alterações de cor e 

desgaste superficial quando comparado a dentifrícios convencionais, podendo comprometer a longevidade clínica 

das restaurações (13). 

A escovação em si aumenta a rugosidade superficial das resinas compostas (14–16). Outros dois estudos 

simularam escovação com carvão para avaliar seu efeito. Ambos não apresentaram diferenças significativas nos 

tratamentos realizados com produtos contendo carvão ativado e outros tipos de dentifrício, sendo que Alofi et al. 

utilizaram pó de carvão e dentifrício clareador contendo peróxido de hidrogênio, e Bragança et al. comparam 

diversos pós de carvão ativado com dentifrício regular (15,16). 

A respeito da cor das resinas compostas, Bragança et al. observaram alteração clinicamente inaceitável 

após o uso da maioria dos dentifrícios contendo carvão, além de certa coloração marginal (16). Alofi et al. 

realizaram coloração dos espécimes com uma solução de café previamente à escovação simulada. Como 

resultado, houve alteração significativa na cor após as escovações, porém, sem diferenças entre as técnicas 

utilizando pó de carvão ativado e creme dental clareador (15). Rostamzadeh et al. realizaram envelhecimento 
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correspondente a 1 ano dos compósitos previamente à escovação em uma resina microhíbrida. Como resultado, 

os cremes dentais contendo carvão apresentaram alteração acima do limiar crítico para a mudança de cor 

clinicamente aceitável (17). 

Nenhum estudo foi encontrado na literatura abordando possíveis alterações de brilho de superfície em 

resinas compostas após escovação com produtos contendo carvão.  Dessa forma, este estudo teve como objetivo 

avaliar se, após uso prolongado dos produtos à base de carvão ativado em resinas compostas, há alteração de cor, 

brilho, rugosidade e morfologia de superfície.  

METODOLOGIA 

Este estudo in vitro avaliou alteração de cor, brilho, rugosidade bidimensional e morfologia da superfície de 

três compósitos resinosos de diferentes composições. Os fatores de estudo foram: 

• Resinas Compostas (3 níveis):  

o Resina composta microhíbrida (Charisma Classic, Heraeus Kulzer, A4); 

o Resina composta nanoparticulada (Filtek, Z350, 3M, A2); 

o Resina composta nanohíbrida (Empress Direct, Ivoclar Vivadent, A2). 

• Tratamentos (8 níveis):  

G1. Sem escovação e sem dentifrício (controle); 

G2. Escovação com água destilada; 

G3. Escovação com dentifrício regular (Bianco Pro Clinical, Bianco); 

G4. Escovação com uso de dentifrício contendo carvão (Bianco Carbon, Bianco); 

G5. Escovação com pasta contendo carvão ativo (New White, New White); 

G6. Escovação com dentifrício regular e dentifrício contendo carvão (Bianco Pro Clinical + Bianco Carbon, 

Bianco); 

G7. Escovação com pasta contendo carvão ativo e dentifrício regular (New White, New White + Bianco 

Pro Clinical, Bianco); 

G8. Escovação com pasta de carvão ativo e dentifrício contendo carvão (new White, New White + Bianco 

Carbon, Bianco). 

• Tempo (4 níveis): 

o Tempo inicial (baseline, T0); 

o 412 ciclos (T1) – controle: 14 dias; 

o 825 ciclos (T2) – 30 dias; 

o 3300 ciclos (T3) – 120 dias. 

As variáveis respostas foram: 

• Alteração de cor (Ciede 2000); 

• Brilho de superfície (GU); 

• Rugosidade de superfície (Ra, µm); 

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Oitenta corpos de prova de cada tipos de resina foram confeccionados – seguindo um padrão de fabricação. 

Em seguida, foram divididos aleatoriamente em 8 grupos (n=10) e submetidos aos tratamentos descritos 

anteriormente (G1 a G8). Com a máquina de escovação MSet (Marcelo Nucci ME, São Carlos, SP, Brasil), foram 

simuladas as escovações mecânicas correspondendo aos períodos de T1, T2 e T3. As avaliações de cor, brilho e 

rugosidade dos compósitos foram realizadas no tempo inicial (T0) e após cada um dos ciclos de escovação (T1, T2, 

T3). A morfologia de superfície será observada em microscopia eletrônica de varredura (MEV) após os tratamentos.  
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Análise de cor: A determinação de cor foi realizada com um espectrofotômetro 

digital (Vita Easyshade Advance, VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad 

Sackingen, Alemanha) em T0, T1, T2 e T3, com posicionamento, iluminação e distância 

padronizadas. Dessa forma, os corpos de prova foram posicionados em dispositivo 

“tipo jack”, com fundo branco padronizado. O espectrofotômetro foi fixado em garras, 

a fim de que o leitor permaneça paralelo ao solo e à superfície da resina (Figura 1). 

Foram realizadas 3 leituras do mesmo corpo em diferentes posições, obtendo-se os 

valores médios de L* (+luminosidade), “a” (+vermelho; -verde), b* (+amarelo; -azul), 

C* (croma) e H* (matiz), de acordo com o sistema Cie Lab. Os parâmetros cartesianos 

obtidos serão utilizados na fórmula de alteração de cor do sistema CIEDE 2000 (∆E00). 

Análise de brilho: A determinação do brilho de superfície foi realizada com um 

medidor de brilho (Novo-Curve; RhopointTM), com área focal de 2×2 mm e incidência 

de luz em 60°. Os corpos de prova foram posicionados de forma que a superfície da 

resina ficasse centralizada e voltada para a área focal (Figura 2). Foram realizadas 4 

leituras em cada corpo de prova. Os dados obtidos foram digitalizados e a média 

individual de cada corpo de prova foi obtida, assim como a média geral dos 80 corpos 

de cada grupo. 

Análise de rugosidade: A rugosidade bidimensional foi mensurada com um 

rugosímetro (Surftest-211, Mitutoyo, Japão). A haste sensível do aparelho foi 

posicionada perpendicularmente à superfície da resina (Figura 3) e foram feitas três 

leituras em cada corpo de prova, realizadas em diferentes posições com diferença de 

45º entre elas. Os dados foram computados e a média de cada corpo foi obtida. Em 

seguida, a média dos 80 corpos de prova das diferentes resinas também foi tirada 

como dado final.  

Análise estatística: Os dados obtidos foram submetidos à análise exploratória para determinação da 

distribuição normal dos resultados, com os testes estatísticos de Shapiro-Wilk. Os dados não apresentaram 

normalidade por meio do teste de Shapiro Wilk. Com isso, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis e comparação 

múltipla em pares. Os cálculos estatísticos foram realizados pelo programa SPSS Statistics 22 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, EUA) considerando-se o nível de significância de 5%.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise de cor realizou-se o ΔE (final – inicial) para as diferentes resinas. Tal análise foi realizada pois 

os valores de cor são diferentes entre as resinas, já que são de fabricantes diferentes e as cores são diferentes 

para cada uma delas, como foi descrito nos materiais e métodos. Além disso, o ΔE foi realizado já que queríamos 

avaliar a alteração de cor das resinas após os diferentes métodos de escovação. 

 Os dados não apresentaram normalidade (Shapiro Wilk, p≥0,05), e, portanto, realizou-se o teste de 

Kruskal-Wallis com múltiplas comparações em forma de pares. O teste de Kruskal-Wallis mostrou que há efeito 

dos diferentes métodos de escovação sobre a cor das diferentes resinas: Charisma [X² (7) = 55,317; p < 0,001], 

Z350 [X² (7) = 74,499; p < 0,001], Empress Direct [X² (7) = 73,764; p < 0,001]. 

 Com base nos dados apresentados na Figura 4 pode-se afirmar que as resinas apresentaram maior 

alteração de cor quando escovadas com produtos contendo carvão. Este fato corresponde aos dados obtidos por 

outros estudos, como citado anteriormente na introdução (15–17). 

 

Figura 3. Rugosímetro Surftest-

211, Mitutoyo. Fonte: autora. 

Figura 2. Medidor de brilho, 

Novo-Curve. Fonte: autora. 

Figura 1. Espectrofotômetro 

digital, Vita Easyshade 

Advance. Fonte: autora. 
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Para análise de brilho foi realizado o ΔBr (final – inicial) para as diferentes resinas. Tal análise foi realizada 

pois os valores de brilho são diferentes entre as resinas por possuírem composições diferentes que interferem na 

luminosidade (L), croma (a, b) e brilho.  

Os dados não apresentaram normalidade (Shapiro Wilk, p≥0,05), portanto, realizou-se o teste de Kruskal-

Wallis com múltiplas comparações em forma de pares. Os resultados indicam que os diferentes tratamentos 

influenciaram o brilho das diferentes resinas: Charisma [X² (7) = 68,519; p < 0,001], Z350 [X² (7) = 67,405; p < 

0,001], Empress Direct [X² (7) = 70,392; p < 0,001].  

Nota-se que os tratamentos realizados com pó de carvão ativado (G5, G7 e G8) promoveram maior 

variação de brilho para as resinas Charisma e Empress Direct, enquanto G4, G5, G6, G7 e G8 promoveram maior 

alteração de brilho para Filtek Z350.  

 

Os dados não-paramétricos de rugosidade (Shapiro Wilk, p≥0,05), foram testados pelo teste de Friedman 

com múltiplas comparações em pares. Os resultados da variação da rugosidade indicam que os tratamentos 

influenciaram a rugosidade de superfície dos corpos de prova para cada resina testada:  Charisma [X² (7) = 74,264; 

p < 0,001], Z350 [X² (7) = 73,128; p < 0,001], Empress Direct [X² (7) = 72,304; p < 0,001] (Figura 6). 

De maneira geral, os grupos submetidos ao pó de carvão ativado (G5, G7 e G8) promoveram notável 

aumento de rugosidade de superfície quando comparados aos demais tratamentos, compactuando com o 

resultado de Torso et al. O tratamento com dentifrício contendo carvão ativado não demonstrou mudança 

significativa. Isso pode ser explicado pela presença de outras substâncias em sua composição, que podem diminuir 

a concentração do carvão no dentifrício.  

Figura 4. Boxplot de variação de cor ΔE00 (CIEDE 2000) das resinas (A) Charisma, (B) Z350 e (C) Empress Direct.  

A descrição dos grupos G1-G8 estão presentes nos materiais e métodos. Fonte: autora. 

Figura 5. Boxplot de variação de brilho ΔBr das resinas (A) Charisma, (B) Z350 e (C) Empress Direct.  

A descrição dos grupos G1-G8 estão presentes nos materiais e métodos. Fonte: autora. 
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CONCLUSÃO 

O carvão em pó causou maior alteração de cor e diminuição significativa do brilho de superfície dos 

compósitos após os ciclos de escovação. A escovação mecânica simulada com produtos à base de carvão ativado 

promoveu aumento na rugosidade.  Dessa forma, conclui-se que o uso prolongado de produtos à base de carvão 

ativado altera a cor, o brilho e rugosidade de resinas compostas. 
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Figura 6. Boxplot de variação de rugosidade ΔRa das resinas (A) Charisma, (B) Z350 e (C) Empress Direct.  

A descrição dos grupos G1-G8 estão presentes nos materiais e métodos. Fonte: autora. 


