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INTRODUÇÃO: 

As partículas de cargas dos compósitos resinosos são encontradas em diversos formatos e tamanhos, 

sendo utilizadas para classificar os compósitos em microparticulados, híbridos, microhíbridos e nanoparticulados, 

(Ferracane, 2011). Nesta perspectiva, cada uma delas possui características que influenciam seu uso clínico. Por 

exemplo, os compósitos microparticulados são recomendados em áreas estéticas e de pouca tensão mecânica 

(Bayne et al., 2019). Os compósitos nanoparticulados apresentam redução da contração de polimerização, maior 

resistência mecânica e maior transmitância de luz, podendo ser utilizados em regiões estéticas e de maior 

estresse mecânico (Rodríguez; Kriven; Casanova, 2019; Pratap et al., 2019;). Apesar das propriedades 

mecânicas e estéticas dos compósitos nanoparticulados serem satisfatórias, as características ópticas ainda são 

um grande desafio para os compósitos resinosos, principalmente relacionadas à dificuldade na seleção de cor e 

mimetização das estruturas a serem restauradas. As propriedades óticas dos compósitos resinosos dependem 

dos pigmentos, mas também são influenciadas pelo tipo, morfologia e tamanho das partículas de carga. Desta 

forma, novos produtos, denominados de “efeito camaleão” foram desenvolvidos. Descritos como possuidores de 

partículas de carga nano-esféricas, prometem mimetizar a estrutura dental onde inseridos, não necessitam de 

estratificação, otimizando o tempo clínico e eliminando erros ocorridos durante a etapa de escolha da cor. Ainda 

há poucos dados na literatura evidenciando a capacidade de mimetização de cor destes materiais inseridos em 

diferentes cores de substratos, bem como se adoção de partículas de carga de tamanho específico para garantir 

este efeito poderiam influenciar o desempenho mecânico do material, sendo assim, faz-se necessário novos 

estudos que abordem sobre compósitos de efeito camaleão. 

 

OBJETIVO GERAL: 
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Avaliar a morfologia das partículas de carga de diferentes compósitos resinosos com efeito 
camaleão, observando a influência destas sobre as propriedades ópticas e mecânicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Analisar a morfologia das partículas de carga dos compósitos resinosos pela Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV). 
● Avaliar as propriedades ópticas por Espectrofotômetro. 
● Avaliar a resistência à flexão por teste de flexão de 3 pontos.  
 

METODOLOGIA: 

Este estudo foi realizado in vitro utilizando compósitos resinosos odontológicos universais de 
diferentes marcas comerciais como a Fill Magic (Coltene), Harmonize (Kerr), Spectra Smart (Dentsply 
Sirona) e Vittra APS Unique (FGM) (figura 1). Os compósitos foram divididos em quatro grupos, o 
controle Grupo FM (Fill Magic), o Grupo HN (Harmonize), o Grupo SS (Spectra Smart), e o Grupo VPS 
(Vittra APS Unique). Os grupos foram submetidos a ensaio mecânico via flexão de 3 pontos, análise 
das partículas de carga via Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para observação da influência 
de diferentes partículas nas propriedades do compósito resinoso, bem como a análise de cor via 
Espectrofotômetro. O estudo foi realizado de acordo com a ISO 4049 (2009). 

 

CARACTERIZAÇÃO PARTÍCULAS DE CARGA 

Para caracterização das partículas de 
carga, se faz necessário a separação das 
matrizes orgânicas e inorgânicas. Para isso, 
cerca de 0,5g de cada compósito resinoso foi 
posicionado em tubos Falcon e com a ajuda de 
pipetas descartáveis, foi adicionado em cada 
tubo 3 ml de álcool etílico absoluto, os quais 
foram levados ao agitador vórtex por 1 minuto 
em velocidade máxima, a fim de diluir os 
compósitos na solução. Os tubos Falcon foram 
direcionados a centrifugação por 4 minutos e 
meio na velocidade 5 da capacidade do 
equipamento (Excelsa Baby I, Fanem, São 
Paulo, Brasil), tendo como objetivo auxiliar na 
diluição e separação da matriz orgânica da 
inorgânica dos compósitos testados, permitindo 
que o sobrenadante seja removido e a matriz 
inorgânica permaneça concentrada no fundo 
dos tubos Falcon. 

 
MEV (MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
VARREDURA 
 

Após a extração das partículas inorgânicas dos compósitos, uma pequena porção de cada 
amostra foi dispostas sobre fitas de carbonos em stubs acrílicos, onde foram revestidas por 
pulverização catódica com ouro (SDC Sputercoater, BalTec, Balzers, Liechtensitein) e levadas ao 
microscópio eletrônico de varredura (JEOL, JSM-5600LV, Tokyo, Japan), onde as imagens das 

Figura 1 - Desenho experimental do estudo: Incremento de 0,5kg de 
compósito (A); 3 ml de solução (B); Dissolução do compósito em 
solução com uso do Vórtex (C); Centrifugação separando a matriz 
inorgânica do sobrenadante (D); Remoção do sobrenadante do tubo 
Falcon – fonte: autor. 
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partículas foram feitas com magnificação de 1000x e 5000x com o objetivo de caracterizá-las de 
acordo com cada grupo de compósito estudado.  

 

ENSAIO MECÂNICO 

Para avaliação da resistência a flexão e o 
modulo de elasticidade das amostras, quarenta 
espécimes em compósitos resinosos foram 
confeccionados em forma de barras contendo 25 (±2 
mm) × 2 (±0.1 mm) × 2 (±0.1mm) em dimensões. A 
padronização dos espécimes foi obtida através do 
posicionamento de uma tira de poliéster e uma placa 
de acetato acima do compósito não polimerizado, 
onde um peso de 100g foi adicionado durante 1 
minuto, para obtenção de uniformidade entre todas as 
amostras. O processo de foto ativação foi realizado em 
3 sessões de 20 segundos cada, pelo aparelho LED Bluephase N (Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein, Germany). O preparo final das amostras foi realizado com o polimento manual, o qual 
seguindo um padrão de “infinito”, utilizando lixas de carbeto de silício de granulações #600 e #1200, 
seguido pelo armazenamento em água deionizada a 37º C por 24 horas. Após este intervalo de 
armazenamento, os espécimes foram submetidos ao teste de resistência a flexão de 3 pontos em 
máquina de ensaio universal (4411, Instron Co., Norwood, MA, EUA), utilizando célula de carga de 500 
Newtons, a uma velocidade de 0,5 mm/min, até a fratura. 

 

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE COR (ESPECTROFOTÔMETRO) 

Para avaliação dos parâmetros de cor, foram 
confeccionados substratos cilíndricos, com 22 mm x 3 mm, 
e substratos de 12 mm x 3 mm contendo uma cavidade 
em sua porção central, a qual foi utilizada como matriz 
para a elaboração de amostras menores, contendo 7 mm x 
2 mm. Os substratos foram confeccionados utilizando o 
compósito resinoso controle Fill Magic, nas cores em A1, 
A3, B1, B3, C1, C3, sendo foto ativados de acordo com 
recomendação do fabricante, utilizando o LED Bluephase 
N (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, Germany). 
Quanto as amostras menores a serem analisadas junto 
aos substratos, foram confeccionadas trinta amostras por 
grupo, totalizando 120 amostras. 

Para o procedimento de análise de cor, as 
amostras menores foram levadas ao centro do substrato 
contendo cavidade central, e então posicionadas sobre o 
substrato maior, sendo analisadas em ambiente com 
iluminação padronizada GTI MiniMatcher (GTI Graphic 
Technology Inc, Newburgh, NY, USA), via 
Espectrofotômetro Vita EasyShade V (VITA Zahnfabrik, 
Bad Sackingen, Germany), para obtenção dos valores de 
CIElab (L*, a* e b). Os valores L*, a* e b foram então 
utilizados para obtenção de ΔE00, através da fórmula de 
CIEDE2000. 

 

Figura 2 - Desenho esquemático do ensaio mecânico de flexão 
de 3 pontos. – fonte: autor 

Figura 3 – Imagem de amostra e substratos  
confeccionados (FM – A1) – fonte: autor 

Figura 4 - Demonstração do posicionamento da amostra 
(Harmonize) no centro dos substratos (Fill Magic A1) a 
serem comparadas via Espectrofotômetro. – fonte: 
autor 
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Após aferição dos parâmetros de cor, estas foram submetidas ao envelhecimento em luz UV 
por 5 dias. Por vez, as mesmas foram reanalisadas, a fim de obter parâmetros de comparação de 
antes e depois do envelhecimento.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

ANÁLISE PARTÍCULAS DE CARGA POR MEV 
 
A análise em MEV mostrou que a morfologia das partículas diverge uma das outras. As partículas do 

Grupo FM (Controle) apresentaram morfologia irregular, variando de tamanho entre 260 nm a 1,2 µm, com média 
de 700 nm. As imagens do Grupo HN mostraram partículas com morfologias irregulares, porém mais discrepantes 
em tamanho, variando de tamanho entre 400 nm a 5 µm, com média de 1,4 µm. O Grupo SS também apresentou 
partículas irregulares, variando de 450 nm a 3,5 µm, com média de 1,6 µm. O Grupo VPS apresentou morfologia 
irregular, quando comparada entre si e entre os demais grupos, variando entre 300 nm e 2,1 µm, com dimensão 
média de 1µm. Desta forma, com base nesta análise, foi observado que todos os compósitos universais incluídos 
no estudo apresentaram partículas de carga em formatos irregulares, variando seu tamanho entre nanoparticulas 
e macroparticulas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Imagens ilustrativas por MEV de partículas de carga do compósito resinoso Fill Magnic em 
tamanhos de 1.000 e 5.00x. 

Tabela 1 - Valores dimensionais das partículas de carga dos compósitos (µm). 
Compósito Mínimo  Máximo Média 

FM 0,269  1,202 0,704 
HN 0,401  5,240 1,416 
SS 0,458  3,541 1,627 

VPS 0,299  2,106 0,996 
 

ENSAIO MECÂNICO 

A análise de variância mostrou que 
houve diferença significativa entre a RF dos 
compósitos (p=0,002). O teste de Tukey 
mostrou que os compósitos SS (133,6 
MPa) e FM (126,8 MPa) apresentaram RF 
significativamente maior que HN (105,6 
MPa). Entretanto, VPS (116,6 MPa) não 
apresentou diferença dos demais 
compósitos. Para tanto, para obtenção dos 
dados de resistência deste teste, se faz 
necessário do uso da fórmula: 
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Figura 6 - Resistência flexural dos grupos FM, SS, VPS e HN 
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Onde: σ= Resistência a flexão; p= Carga máxima; l= Distância entre os suportes; w= Largura da amostra; b= 
Altura da amostra. 

Tabela 2 - Média (± desvio padrão) resistência flexural (Mpa) e módulo de elasticidade (GPa).    

Grupos Resistência Flexural Módulo De Elasticidade 
FM 133,61 (±13,12) A 8,59 (±0,64) A 

 
HN 

 
126,83 (±18,74) A 

 
7,92 (±0,77) A 

 
SS 

 
VPS 

 
116,65 (±18,53) ab 
 
105,67 (±13,29) A 

 
7,56 (±0,44) ab 
 
7,31 (±0,40) A 

   
 

PESPECTIVAS PROJETADAS PARA O ESTUDO - AVALIAÇÃO DE COR. 
O estudo encontra-se em desenvolvimento. Até o momento da apresentação deste resumo, foi 

realizada a confecção das amostras, as quais foram avaliadas pelo Espectrofotômetro Vita EasyShade 
V (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany), e posteriormente levadas ao envelhecimento em luz 
UV por 5 dias, e avaliadas novamente pelo Espectrofotômetro. Entretanto, se faz necessário mais 
tempo para realização das análises comparativas dos valores estatísticos a serem discutidos e 
apresentados.    Por fim, o estudo está sendo finalizado com expectativas de que todas as etapas 
sejam brevemente concluídas e pronto para a requerida apresentação do relatório final, a fim de 
cumprir o calendário exigido pelo CNPq, bem como a apresentação do presente congresso. 

 
CONCLUSÕES: 

Com base nos resultados obtidos até o presente momento, pode ser concluído que: 

- Os compósitos apresentaram partículas de carga de morfologia irregular, variando seu tamanho 
entre nanoparticulas e macroparticulas, diferindo seus resultados em comparação aos 
relatados pelos fabricantes. 

- Os valores de resistência mecânica mostraram diferença estatística entre os grupos FM e SS 
quando comparados ao grupo HN, porém o Grupo HN não mostrou diferença com o grupo 
VPS, que, por sua vez, não diferiu dos grupos FM e VPS.   
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