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Influência do Adesivo no Resultado 
Cromático Imediato e Após Envelhecimento 
Acelerado das “Lentes de Contato’’:  In Vitro

Influence of the adhesive on chromatic result imediatelly and after accelerated 
aging of “contact lens”: In vitro

RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do siste-

ma adesivo no resultado cromático de “lentes de contato” de alta 
translucidez imediatamente após a cimentação e após envelhe-
cimento artificial acelerado (EAA). Quarenta dentes bovinos e 40 
discos de cerâmica (IPS eMax) cor HT-BL1 com 0,5 mm de espes-
sura foram distribuídos em quatro grupos: GI- Scotchbond Multi-
-Purpose; GII - Single Bond 2; GIII - Single Bond Universal (usado 
no dente como adesivo apenas); e GIV - Single Bond Universal 
(usado no dente e na peça como silano). Os dentes e a cerâmi-
ca foram tratados previamente à cimentação, respeitando-se os 
grupos experimentais, e o cimento Variolink Veneer valor 0 foi utili-
zado para cimentação. Todos os espécimes foram submetidos a 
400 h de EAA. Foi realizada a mensuração da cor com espectro-
fotômetro Easyshade em três momentos: 1) substrato dentário; 2) 
disco cimentado; e 3) após EAA. Os valores de L*, a*, b*, ΔE1* e 
ΔE2* foram submetidos a análise estatística em SPSS 17.0 para 
Windows com uma significância de 5% (p<0,05). Os adesivos 
testados neste estudo não influenciaram nas cores das “lentes 
de contato” cimentadas em dentes bovinos com cimento translú-
cido, imediatamente ou após EAA, porém todos os grupos apre-
sentaram mudança de cor perceptível após o envelhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE
Adesivos. Lentes de contato. Testes de percepção de cor.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the influence 

of the adhesive system used in the color of high translucency 
ceramic “contact lens” veneers immediately after cementation 
and after Accelerated Artificial Aging (AAA). Forty bovine teeth 
and  40 ceramic discs (IPS eMax) color HTBL1 with thickness 
of 0.5 mm were divided in four experimental groups: GI- 
Scotchbond Multi-purpose; GII - Single Bond 2; GIII - Single 
Bond Universal (applied on teeth as adhesive only) and GIV - 
Single Bond Universal (applied in teeth as adhesive and also on 
ceramic as silane). The teeth and ceramic were treated previously 
to cementation respecting the experimental groups, the cement 
Variolink Veneer Value 0 was used. All specimens were subjected 
then to 400 hours of AAA. The color was measured with a 
spectrophotometer Easyshade in three moments: 1) dental 
substrate, 2) cemented disc, and 3) after AAA. The values of L*, 
a*, b*, ΔE1*, and ΔE2* were submitted to statistical analysis in 
SPSS 17.0 for Windows with a significance of 5% (p<0.05). The 
adhesives tested in this study did not influence the color of the 
“contact lens” ceramic veneers cemented in bovine teeth with 
translucid cement, immediately or after AAA, although all groups 
presented perceptible color change after aging. 

KEYWORDS
Adhesives. Contact lenses. Color perception tests.
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SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA
O uso de adesivos multimodo na cimentação de facetas 

cerâmicas do tipo “lentes de contato” não influencia na cor final 

dos laminados cerâmicos, e após envelhecimento os laminados 

sofrem mudança de cor independentemente do sistema adesi-

vo utilizado.

INTRODUÇÃO 
A evolução do conhecimento sobre adesão dental e o 

aprimoramento de sistemas cerâmicos condicionáveis pela 

ação do ácido hidrofluorídrico têm permitido a confecção de 

facetas cerâmicas extremamente finas (0,1 mm a 0,7 mm de es-

pessura), que demandam nenhum ou mínimo preparo dental.1-2 

A longevidade clínica dessas peças cerâmicas finas, chamadas 

atualmente de laminados cerâmicos ou lentes de contato den-

tais, depende em grande parte da adesão da peça ao substrato 

dental.3

A técnica de cimentação é crítica ao sucesso e longe-

vidade das restaurações indiretas e envolve a interposição de 

diversos materiais entre a lâmina cerâmica e o substrato dentá-

rio, como silano, adesivos e cimentos resinosos. Dependendo 

da espessura da cerâmica e de seu grau de translucidez, tanto 

a cor do cimento resinoso quanto a do substrato dental podem 

exercer um efeito importante na cor final da restauração.4-7 Além 

dos cimentos resinosos, questiona-se também se a cor amare-

lada do adesivo pode ter alguma influência no resultado final da 

cimentação.8 Tal coloração é explicada pelo fato de o adesivo 

ter em sua composição a canforoquinona, fotoiniciador de cor 

amarela fundamental para a ativação da polimerização, que age 

absorvendo luz e gerando radicais livres, que promovem a con-

versão dos monômeros em polímeros.9

No mercado existem vários sistemas adesivos, com os 

mais diversos tipos de ativação e também diferentes formas de 

condicionamento do substrato dental. Foi lançado no mercado 

o adesivo Single Bond Universal® (3M ESPE, Saint Paul, MN, 

EUA), que é classificado como um adesivo multimodo, podendo 

ser usado em situações de condicionamento ácido total, con-

dicionamento seletivo de esmalte ou autocondicionante. Esse 

adesivo apresenta união química à estrutura dental devido à 

presença do monômero 10-MDP e de copolímeros de ionômero 

de vidro, além de ser indicado como primer para metal e sila-

no. Porém, apresenta uma coloração ainda mais amarelada e 

é mais viscoso que os demais adesivos, o que questiona sua 

indicação para cimentação de lentes de contato, que pode in-

fluenciar tanto na cor imediata quanto no longo prazo.10-12 

Uma vez que estudos clínicos consomem muito tempo, 

os métodos de envelhecimento induzido têm sido sugeridos 

para relacionar os achados laboratoriais com o desempenho 

clínico dos materiais. Alguns métodos laboratoriais são propos-

tos para induzir o envelhecimento de amostras com o objetivo 

de simular condições presentes na cavidade bucal. Entre estes 

há a ciclagem mecânica da amostra;13 a ciclagem térmica;13 a 

associação destas duas ciclagens, o que constitui a ciclagem 

térmico-mecânica; a degradação hidrolítica, através do arma-

zenamento das amostras por determinado período em meio 

aquoso;14 e, por fim, o envelhecimento artificial acelerado (EAA) 

por luz ultravioleta, emitida por uma fonte de luz UV-B em ciclos 

alternados de condensação à temperatura constante em torno 

de 50 °C.15-16  

A espectrofotometria – medida de absorção ou trans-

missão de luz – é uma das mais valiosas técnicas analíticas 

amplamente utilizadas em laboratórios de área básica, bem 

como em análises clínicas para a realização de avaliações de 

cor. Os espectrofotômetros oferecem precisão, padronização 

e expressão numérica de cor, determinada por meio dos parâ-

metros do sistema CIELab (L*, a*, b*), no qual L* indica a lu-

minosidade, variando de 0 (preto) para 100 (branco), e a* e b* 

indicam o matiz (a* representa a saturação no eixo vermelho-

-verde e b* no eixo azul-amarelo). Com esse sistema, qualquer 

cor pode ser objetivamente especificada com as coordenadas 

L*, a* e b*.17-18

Devido à dúvida quanto à indicação do adesivo multi-

modo para cimentação de laminados cerâmicos, o objetivo 

deste estudo foi avaliar a influência do adesivo na coloração de 

lâminas cerâmicas de alta translucidez imediatamente após a 

cimentação e após EAA. As hipóteses nulas (h0) testadas foram 

que a aplicação de diferentes sistemas adesivos não influencia-

ria na cor final das lentes de contato cimentadas e que a cor dos 

laminados não seria modificada após EAA.

MATERIAIS E MÉTODOS
Quarenta dentes bovinos foram utilizados neste estudo, 

obtidos de animais já abatidos em frigorífico. Após extração, os 

dentes foram armazenados em timol a 0,2% por 3 dias. Então, 

as raízes foram removidas com disco diamantado em baixa ro-

tação refrigerado, e a polpa coronária foi removida. A câmara 

pulpar foi preenchida com resina composta (Filtek Z350®, 3M 

ESPE) após procedimento de adesão de condicionamento áci-

do total, ou seja, aplicação de ácido fosfórico a 37% (Power 

Etching®, BM4, Florianópolis, Brasil) por 15 s, lavagem com 

água, secagem e aplicação de primer e adesivo em frasco único 

(Single Bond® 2, 3M ESPE). A face vestibular desses dentes foi 

planificada em superfície de esmalte, sem expor dentina, com 

lixa d’água de granulação 600 (211Q-3M®) montada no prato 

giratório da politriz DP-10® (Panambra Struers, Dinamarca). Ne-

nhum preparo adicional foi realizado para simular a situação clí-

nica de mínimo preparo (Fig. 1).
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Foram produzidos 40 discos de cerâmica (IPS eMax®, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Leichtenstein) cor HT-BL1 com 0,5 mm 

de espessura. Foi criado um padrão de cera com 11 mm de 

largura e 0,5 mm de espessura (VKS Wax® Gray, Yeti Dental Pro-

dukte, Engen, Alemanha) sobre o qual os blocos de porcelana 

foram injetados para que fossem obtidos os discos cerâmicos. 

A padronização da espessura foi registrada com um paquímetro 

digital (Mitutoyo Corporation®, Tóquio, Japão) (Fig. 2).

Os discos cerâmicos e os dentes foram distribuídos em 

quatro grupos experimentais, de acordo com o sistema adesivo 

a ser utilizado, os quais estão descritos na Tabela 1 e mostrados 

na Figura 3. Para verificar a influência do adesivo no resultado 

cromático final da restauração, foi realizada a mensuração da 

cor com espectrofotômetro Easyshade® (Vita, Bad Säckingen, 

Alemanha) em três momentos distintos: 1) substrato dentário; 

2) disco cimentado imediatamente; e 3) disco cimentado após 

EAA. Para cada medida foram obtidos os valores de L*, a* e 

b*, e as mensurações foram realizadas três vezes para cada 

espécime em cada condição, tendo sido adotada a média dos 

valores. As leituras foram feitas contra um fundo branco padro-

nizado (Standard for 45º, 0º Reflectance and Color; Gardner La-

boratory Inc., Bethesda, MD), por um operador que desconhe-

Grupo

Grupo I 
 

Grupo II 
 

Grupo III 
                  

Grupo IV

Número de amostras

10   
 

10  
 

10   
  

10

Sistema Adesivo

Scotchbond Multi-purpose      
 

Single Bond 2   
 

Single Bond Universal                         
(usado no dente como adesivo apenas)

Single Bond Universal                         
(usado no dente como adesivo e na 
peça como silano)

Método de aplicação

Camada única com esfregaço 
de 10 segundos

Duas camadas com esfregaço 
de 10 segundos

Camada única com esfregaço 
de 20 segundos

Em dente: camada única com 
esfregaço de 20 segundos.    
Em cerâmica: camada única 
sem esfregaço, seguida de 
secagem

Fabricante

3M ESPE, St. 
Paul, MN, EUA

3M ESPE, St. 
Paul, MN, EUA

3M ESPE, St. 
Paul, MN, EUA

3M ESPE, St. 
Paul, MN, EUA

Tabela 1: Representação dos grupos experimentais estudados.

Figura 2: Padronização da espessura do disco cerâmico de 0,5 mm com um 
paquímetro digital.

Figura 3: Sistemas Adesivos: (1)  Single Bond Universal;  (2) Single Bond 2 e (3) 
Scotchbond Multi-Purpose.

Figura 1: O incisivo bovino incluso em resina epoxi e com superfície de esmalte 
da face vestibular planificada sem expor dentina.
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cia a que grupo pertenciam as amostras, e o espectrofotômetro 

foi calibrado a cada cinco espécimes.

Para o preparo do substrato dentário, inicialmente os 

dentes foram limpos com pedra-pomes e água, utilizando uma 

taça de borracha em baixa rotação. Para a realização da cimen-

tação adesiva, foi realizado condicionamento ácido total com 

ácido fosfórico a 37% (Power Etching®, BM4) durante 30 s. Após 

vigorosa lavagem do gel condicionante com spray de ar-água 

durante 30 s e secagem, cada sistema adesivo foi aplicado de 

acordo com as orientações do fabricante (Tabela 1), seguido de 

um leve jato de ar a uma distância de 5 mm. 

O preparo da cerâmica consistiu em condicionamen-

to da superfície com ácido hidrofluorídrico a 10% (Power CE-

tching®, BM4) durante 20 s, lavagem com spray de ar-água por 

60 s e secagem com jato de ar. Para os grupos I, II e III, a sila-

nização da superfície interna do disco foi realizada com líquido 

monocomponente Monobond-S® (Ivoclar Vivadent), permane-

cendo durante 60 s. Nos espécimes do grupo IV, foi aplicado, 

como silano, o adesivo Single Bond Universal® (3M ESPE). Em 

nenhum dos grupos foi aplicado adesivo nas peças (Fig. 4).

Uma camada uniforme do cimento Variolink Veneer® va-

lor 0 (Ivoclar Vivadent) foi inserida com ponta de aplicação na 

superfície interna do disco. O disco cerâmico foi posicionado 

sobre o substrato dentário e pressionado por meio de um dis-

positivo desenvolvido especialmente para exercer a pressão de 

1 kg sobre ele. Foi então realizada fotopolimerização com luz de 

LED (Bluephase®, Ivoclar Vivadent) por 20 s sob o dispositivo. O 

espécime foi removido e fotopolimerizado diretamente sobre o 

disco cerâmico por mais 40 s (Fig. 5). 

Os espécimes foram, em seguida, submetidos ao EAA 

(sistema de envelhecimento acelerado para materiais não metá-

licos, UV-B/Condensation; Adexim-Comexim Industry, São Pau-

lo, Brasil) na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, SP 

(FORP-USP). Colocados em pratos de alumínio, os espécimes 

foram expostos a fontes de luz UVB 8 com a radiação de 280/320 

nm, a uma distância de 50 nm, em uma câmara de condensação. 

O programa foi ajustado para 4 h de exposição a UVB a 50 ºC e 

4 h de condensação a 50 ºC, para um período máximo de 400 h.

Para verificar a mudança de cor obtida foi calculado o 

ΔE* de acordo com a seguinte fórmula:

ΔE* = (ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2)1/2,

sendo: 

ΔL* = L*1 – L*0;

Δa* = a*1 – a*0; e

Δb* = b*1 – b*0.

Foram obtidos dois valores de Delta E: entre cimentado e 

substrato (ΔE1) e entre cimentado e após EAA (ΔE2).

Os valores obtidos para L*, a*, b* e ΔE* foram submeti-

dos a análise estatística em SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

EUA) com um nível de significância de 0,05 (p<0,05). Devido à 

normalidade e homogeneidade das variâncias, para comparar 

as variáveis (adesivos e tempo) foi utilizada a Análise de Variân-

cia (ANOVA) e o Teste de Tukey.

RESULTADOS
Os valores de média e desvio padrão para L*, a* e b* 

encontrados para cada grupo estão representados na Tabela 2. 

Comparando-se os sistemas adesivos, não houve diferença nos 

valores de L*, a* e b* no tempo substrato (p>0,05). Também 

não foi encontrada diferença estatística entre os grupos I a IV 

(adesivos) nas coordenadas do tempo cimentado (p>0,05).

Apenas o grupo I apresentou diferença significante entre 

as todas as coordenadas mensuradas para o substrato e para o 

disco cimentado (p<0,05). Nos demais adesivos houve diferen-

ça estatística apenas entre os valores de b* substrato e cimen-

tado (p<0,05); para as demais coordenadas não foi registrada 

diferença significante (p>0,05).

Figura 4: Aspecto do disco cerâmico durante a aplicação do silano. Figura 5: O disco cerâmico posicionado sobre o substrato dentário e pressionado 
por meio de um dispositivo.



Ribeiro CO, Emerick KSA, Ferreira G, Magalhães APR, Pires-De-Souza FCP, Cardoso PC.

139Clínica - International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v.12, n.2, p. 134-141, abr./jun. 2016

Comparando-se os sistemas adesivos, não houve dife-

rença nos valores de L*, a* e b* no tempo envelhecido (p>0,05). 

Ao comparar as coordenadas encontradas para os tempos ci-

mentado e envelhecido, não houve diferença estatística signifi-

cante para nenhuma delas em todos os grupos (p>0,05), exce-

to para o grupo I em que houve uma diferença significante entre 

o L* cimentado e o L* envelhecido (p<0,05).

Os valores de média e desvio padrão dos valores de ΔE 

calculados entre cimentado e substrato (ΔE1) e entre cimentado 

e envelhecido (ΔE2), são mostrados na tabela 3. Não houveram 

diferenças significantes entre os sistemas adesivos emprega-

dos considerando os diferentes △E calculados (p>0,05).

DISCUSSÃO
Neste estudo, dentes bovinos com mínimo preparo, en-

volvendo apenas esmalte, foram usados como substrato, já que 

facetas de porcelana devem ser aderidas preferencialmente ao 

esmalte.10 As mensurações de L*, a*, e b* no substrato foram 

similares em todos os grupos, mostrando uma padronização do 

anteparo cromático utilizado neste estudo. Como as cerâmicas 

utilizadas para todos os espécimes tinham mesma cor e espes-

sura e o cimento resinoso era o mesmo, pode-se concluir que 

qualquer diferença de cor entre os grupos ocorreria na camada 

de adesivo. 

Durante a polimerização, é mais fácil para a luz do foto-

polimerizador atravessar materiais mais translúcidos do que ce-

râmicas mais opacas, gerando um maior grau de conversão do 

cimento e do adesivo aplicados.19-21 A cerâmica utilizada neste 

estudo tem características translúcidas favoráveis para permitir 

maior passagem de luz e a obtenção de um alto grau de conver-

são do cimento e do adesivo; dessa forma, indicando quaisquer 

mudanças de cor significativas entre os diferentes adesivos tes-

tados. Além de translúcida, a cerâmica foi utilizada em pequena 

espessura para copiar a situação clínica das lentes de contato.22

Após tratamento com ácido fluorídrico e aplicação de si-

lano, neste estudo o adesivo não foi aplicado na superfície da 

cerâmica. Isso foi realizado em concordância com artigos que 

trazem o uso de adesivo como opcional na superfície da cerâ-

mica, e o uso de ácido fluorídrico e silano como procedimentos 

bem estabelecidos para adesão de cerâmicas.23-26 No estudo24 

o uso de adesivo entre a peça cerâmica e o cimento resinoso 

provocou uma queda da resistência de união cimento-cerâmica, 

após ciclagem térmica e mecânica, maior do que em situações 

em que esse adesivo não foi utilizado; e também uma queda 

na resistência de união imediata. Além disso, adesivos podem 

afetar a degradação e provocar a descoloração de margens, já 

que essa camada adesiva acaba aumentando a espessura da 

interface adesiva.24 

Scotchbond

Single Bond 2

Single Bond Universal (A)

Single Bond Universal (S)

Scotchbond

Single Bond 2

Single Bond Universal (A)

Single Bond Universal (S)

Tempos

substrato 

cimentado 

envelhecido

substrato 

cimentado 

envelhecido

substrato 

cimentado 

envelhecido

substrato 

cimentado 

envelhecido

L

85,80±2,83A

92,45±3,33B

85,95±4,80A

87,46±1,62A,C

90,83±1,41B,C

88,32±2,97A,B,C

87,41±1,96A,C

90,86±1,71B,C

88,58±2,68A,B,C

89,41±2,09A,B,C

91,36±2,22B,C

88,00±3,40A,B,C

ΔE2

7,02±3,90A

6,29±3,87A

5,89±2,89A

5,07±2,64A

ΔE1

22,45±7,01A

19,87±3,86A

19,77±4,63A

16,62±6,06A

a

1,87±1,94B

-0,65±0,52A

0,14±0,96A,B

0,51±0,77A,B

-1,33±0,49A

-0,28±1,37A

0,40±2,16A,B

-1,13±1,01A

0,21±0,31A,B

0,26±2,08A,B

-0,65±0,88A

0,31±0,78A,B

b

35,12±4,28A

14,11±2,92B

15,07±1,66B

31,26±4,91A

11,90±1,60B

16,72±2,96B

30,87±4,73A

11,63±1,46B

15,87±0,90B

29,22±6,79A

12,98±1,27B

15,93±1,85B

Tabela 2: Valores de média e desvio padrão (±DP) para L, a e b encontrados para cada grupo.

Tabela 2: Valores de média e desvio padrão (±DP) dos valores de ΔE calculados 
entre cimentado e substrato (ΔE1) e entre cimentado e envelhecido (ΔE2).

Valores de L, a, b seguidos pela mesma letra maiúscula sobrescrita (A-C) denotam nenhuma diferença estatística significante (p>0,05) entre linhas.

Valores de ΔE seguidos pela mesma letra maiúscula sobrescrita (A) denotam 
nenhuma diferença estatística significante (p>0,05) entre linhas (entre adesivos).
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Apenas o adesivo Scotchbond Multi-Purpose® (3M ESPE) 

registrou diferença significante nas três coordenadas devido à ci-

mentação dos laminados cerâmicos, mostrando um aumento de 

valor (maior L*), diminuição do vermelho (menor a*) e diminuição 

do amarelo (menor b*). Os valores encontrados de L* e a* para 

o tempo cimentado nos demais adesivos não apresentaram dife-

rença estatística para os valores de substrato, a única coordenada 

em que houve diferença estatística foi o valor b*. Pode-se inferir 

deste resultado que a cimentação das lentes de contato de alta 

translucidez com cimento translúcido, apesar do adesivo utilizado, 

foi capaz de produzir mudança significante no matiz azul-amarelo, 

deixando o dente menos amarelado; sem produzir diferença esta-

tística no valor e no matiz vermelho-verde. É interessante observar 

que não houve diferença entre os adesivos pois esperava-se que, 

devido a sua coloração mais amarelada, o Single Bond Universal® 

(3M ESPE) produzisse uma cor final mais amarela que os demais 

adesivos, o que não ocorreu efetivamente. 

A ausência de diferença entre as coordenadas L* e a* 

não significa que não tenha ocorrido mudança nessas carac-

terísticas, já que o valor de ΔE1 encontrado foi alto, mostrando 

que a cerâmica conseguiu produzir mudança total de cor sig-

nificante no substrato, sendo essa mudança semelhante entre 

os adesivos. Em um estudo8 de 2015, avaliaram a influência do 

adesivo Single Bond Universal® (3M ESPE) na cor de facetas de 

resina composta direta de 0,7 mm de espessura, e observaram 

uma pequena mudança de cor promovida pela camada de ade-

sivo aplicada sob a faceta, porém considerada imperceptível a 

“olho-nú”. Esse resultado se assemelha ao encontrado nesse 

estudo e pode ser explicado pela fina espessura da camada de 

adesivo final em uma cimentação. Devido à sua baixa viscosida-

de associada com a aplicação consagrada do jato de ar após 

aplicação do adesivo, a espessura final acaba sendo capaz de 

influenciar pouco a cor de todo o conjunto: faceta-cimento-ade-

sivo-substrato.8 Estudos têm mostrado que a cor final de uma 

faceta cerâmica é predominantemente determinada pela cor e 

espessura da porcelana, pela cor do agente de cimentação e 

pela cor do substrato.7, 27-31 

Após o EAA, não houve diferença nas coordenadas L*, 

a* e b* dos adesivos com o momento imediato após a cimen-

tação, exceto pelo Scotchbond Multi-Purpose® (3M ESPE) que 

apresentou uma diminuição significante no L*. O fabricante do 

EAA estima que 300 horas de ambientação no dispositivo equi-

valem a 1 ano de realidade bucal, e que a mudança de cor pro-

duzida pelo EAA é induzida nas primeiras 100 a 300 horas do 

processo.16 A literatura afirma que a mudança de cor ocorre nas 

primeiras 300 horas do processo de envelhecimento, conforme 

a absorção de água pela resina cessa com a saturação e esta-

bilização das cadeias de polímeros.32-34 

Com o desenvolvimento de novos materiais e técnicas 

de fotopolimerização, espera-se que a longevidade clínica e a 

estabilidade de cor de materiais resinosos melhore.1 Os cimen-

tos fotopolimerizáveis vem sendo utilizados para cimentação de 

facetas devido a ausência de amina aromática, componente co-

mumente encontrado nos cimentos de polimerização dupla.1,30 

O envelhecimento baseado em variações de temperatura, umi-

dade e luz ultravioleta é capaz de induzir a oxidação dessa ami-

na, o que promove a mudança de cor dos cimentos resinosos 

ao longo do tempo.1,35  

Ao analisar o envelhecimento de materiais, a maioria dos 

estudos avalia que valores de ΔE* inferiores a 1,0 são conside-

rados não-detectáveis pelo olho humano, os valores ΔE* entre 

1,0 e 3,3 são considerados visíveis para avaliadores treinados 

e  valores de ΔE* superiores a 3,3 caracterizam uma mudan-

ça de cor visível para pessoas leigas.16,30,33 Apesar de nenhuma 

diferença estatística ter sido registrada entre as coordenadas 

isoladas, todos os adesivos apresentaram ΔE2* maiores que 3,3 

o que indica que o envelhecimento foi capaz de produzir uma 

mudança total de cor significante em todos os grupos, apesar 

de não ter modificado muito as coordenadas isoladamente. Não 

houve diferença estatística entre os grupos o que pode indicar 

que o envelhecimento provavelmente agiu principalmente sobre 

o cimento aplicado, apesar da ausência da amina aromática.30,35

Portanto, os resultados desta pesquisa aceitam a primei-

ra hipótese nula, pois o uso de diferentes sistemas adesivos não 

influenciou na definição da cor após a cimentação; e rejeitam a 

segunda hipótese nula já que houve uma mudança de cor sig-

nificante após o EAA, semelhante para todos os adesivos. São 

necessários novos estudos para avaliar a resistência adesiva 

e longevidade dos novos sistemas adesivos multi-modo tanto 

como agentes adesivos quanto agentes de silanização na ci-

mentação de peças cerâmicas, para validar a indicação segura 

dos mesmos para uso na clínica diária. 

CONCLUSÕES
Os adesivos testados nesse estudo não influenciaram sig-

nificativamente nas cores das facetas cerâmicas tipo “lente de 

contato” cimentadas em dentes bovinos com cimento translúci-

do, imediatamente ou após EAA, porém todos os grupos apre-

sentaram mudança de cor perceptível após o envelhecimento.
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