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RESUMO 

 

Introdução. As cerâmicas de dissilicato de lítio são amplamente utilizadas em reabilitações 

estéticas e funcionais. Entretanto, a degradação do material por fatores presentes em meio oral 

pode interferir no seu desempenho clínico. Objetivos. Avaliar in vitro os efeitos de bebidas e 

escovação mecânica associada ou não na rugosidade de superfície, microdureza e estabilidade 

de cor de cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM glazeada ou polida 

mecanicamente. Métodos. Foram obtidas 160 amostras de cerâmica vítrea de dissilicato de 

lítio as quais foram divididas, aleatoriamente, em dois grupos, de acordo com o preparo 

superficial da cerâmica (n = 80): GP = grupo polido; GG = grupo glazeado. Cada grupo foi 

dividido, aleatoriamente, de acordo com as bebidas e associados ou não à escovação (n = 8): 

AD – (água destilada) e AD + ESC (escovação) - (grupos-controle); CF (café) e CF + ESC; 

CH (chá preto) e CH + Esc; VT (vinho tinto) e VT + ESC; CC (refrigerante de cola) e CC + 

ESC; totalizando 10 grupos experimentais. As propriedades foram avaliadas antes (T0) e após 

(T1) a imersão nas soluções e escovação, simulando o período de 5 anos. Foram utilizados os 

testes t pareado e ANOVA-1 e 2-fatores (α=0,05). Resultados. Houve aumento de rugosidade 

após imersões nas cerâmicas glazeadas, sendo significativo em CF (p=0,03) e CH (p=0,004). 

A variação de rugosidade foi maior nos grupos GG (p=0,027), com o grupo CH o de maior 

aumento (p=0,003). Todas as bebidas provocaram redução de dureza da cerâmica nos grupos 

GG e GP. Nos grupos GG, a redução foi significante nos grupos CF (p=0,001), CH (p=0,005) 

e VT (p=0,031). Nos grupos GP, a redução foi significativa para todas as bebidas. Observou-

se alteração de cor em todos os grupos de imersão, sendo o maior manchamento causado pelo 

VT (GG: ΔE=2,6, p<0,001 e GP: ΔE=2,22, p=0,004). O efeito de cada bebida na estabilidade 

de cor da cerâmica foi semelhante, independe do tipo de preparo da superfície (p=0,729). O 

teste de escovação após as imersões não modificou de forma significativa o padrão de 

alteração causadas pelas bebidas testadas em todas as propriedades avaliadas, independente 

do preparo superficial. Conclusões. A imersão da cerâmica nas bebidas testadas provoca 

alteração das propriedades testadas em cerâmicas de dissilicato de lítio sejam elas glazeadas 

ou polidas. O protocolo de escovação utilizado não foi capaz de potencializar ou diminuir as 

alterações encontradas. O polimento mecânico adequadamente realizado parece ter o 

potencial de proteger a cerâmica das possíveis alterações de superfície causadas pelas bebidas 

testadas de forma semelhante ao glazeamento.  

Palavras-chave: cerâmica, dureza, propriedades de superfície, corantes, escovação dentária. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Lithium disilicate ceramics are widely used in aesthetic and functional 

restorations. Degradation of the material by factors present in the oral environment may 

interfere in a clinical performance. Objectives. To evaluate the effects of commonly 

consumed beverages and toothbrushing on surface roughness, microhardness and color 

stability of glazed and mechanic polished lithium disilicate ceramic CAD / CAM. Methods. 

160 specimens of lithium disilicate ceramic were randomly distributed into two groups, 

according to surface preparation (n=80) - GG = glazed, GP = polished. Each group was 

randomly divided according to immersion solutions and toothbrushing (n=8) - AD (distilled 

water), AD+ESC (toothbrushing); CF (coffee), CF+ESC; CH (black tea), CH+ESC; VT (red 

wine), VT+ESC; CC (cola refrigerant), CC+ESC. The surface properties were evaluated 

before (T0) and after (T1) immersion in beverages and toothbrushing simulated 5 years. 

Results. There was an increase in roughness after immersion in the glazed ceramics, being 

significant in CF (p = 0.03) and CH (p = 0.004). The ΔRa value was higher in the GG groups 

(p=0.027), with highest increase in CH group (p=0.003). All beverages caused reduction of 

ceramic hardness in GG and GP groups. In GG groups, the reduction was significant in CF 

(p=0.001), CH (p=0.005) and VT groups (p=0.031). In GP groups, the reduction was 

significant for all solutions. Color changes were observed in all immersion groups, with 

highest staining caused by VT (GG: ΔE = 2.6, p <0.001 and GP: ΔE = 2.22, p = 0.004). The 

effect of each beverage on the ceramic color stability was similar, regardless type of surface 

preparation (p=0.729). The toothbrushing test after immersions did not significantly modify 

alteration caused by beverages tested in all evaluated properties, regardless surface 

preparation in the same period. Conclusion. Immersion in the solutions causes changes in 

properties tested on lithium disilicate ceramics to be glazed or polished. Toothrushing was not 

able to potentiate or reduce the alterations found. Mecanic polishing has potential to protect 

the ceramics from the deleterious effects of tested beverages and toothbrushing similar to 

glaze. 

Keywords: dental ceramics, surface properties, color, beverages, toothbrushing, CAD–CAM. 
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1.  INTRODUÇÃO GERAL 

 

As cerâmicas odontológicas ganham cada vez mais espaço como material 

odontológico restaurador pela crescente procura por tratamentos estéticos mais duradouros 

(GAWRIOLEC et al., 2012; GUESS et al., 2014; PIEGER, SALMAN, BIDRA, 2014; 

AMAYA-PAJARES et al., 2016). Essa demanda é estimulada pela exigência de profissionais 

e pacientes por materiais que substituam com excelência funcional e estética a estrutura 

dentária (NOGUEIRA et al., 2013; SANTOS et al., 2016). A evolução dos sistemas 

cerâmicos e da Odontologia adesiva trouxe materiais com possibilidades bastante variadas e 

resultados seguros (PIEGER, SALMAN, BIDRA, 2014). Além disso, têm conseguido superar 

limitações como a necessidade de grandes desgastes dentários e equilíbrio das propriedades 

ópticas (DELLA BONA, 2009). 

Dentre os sistemas cerâmicos mais atuais, as cerâmicas à base de dissilicato de lítio 

têm sido bastante utilizadas em reabilitações quando se busca a aparência natural, aliada à 

resistência mecânica satisfatória. Têm sido demonstradas suas excelentes propriedades 

biomecânicas, estéticas e de adaptação marginal (PROTOPAPADAKI et al., 2013; 

MONACO, ARENA, OZCAN, 2014; GUESS et al., 2014; ZHAO et al., 2014), bem como 

sua longevidade clínica ao longo de sete anos, mesmo reabilitando os segmentos posteriores 

da cavidade oral (PEUMANS et al., 2004; GUESS et al., 2013). Foi observado, também, 

excelente comportamento biológico diante dos tecidos moles (BRUNOT-GOHIN et al., 2013; 

FORSTER et al., 2014), o que melhora a longevidade, a preservação do periodonto e a 

estética a longo prazo. 

A cerâmica de dissilicato de lítio é composta de uma fase cristalina única, com a 

presença de 70% de cristais de dissilicato de lítio, que confere propriedades ópticas de 

translucidez e reflexão adequadas (SANTOS et al., 2016), unida a uma fase vítrea composta 

de óxidos de silício, que conferem resistência satisfatória ao material (MALKONDU et al., 

2011). Além disso, a conformação desse material permite a possibilidade de ser utilizado de 

forma monolítica, ampliando ainda mais a sua versatilidade e simplificando sua forma de 

confecção e indicações (PIEGER, SALMAN, BIDRA, 2014; AMAYA-PAJARES et al., 

2016). A literatura mostra que, além da composição de cada cerâmica, a forma pela qual são 

obtidas também influencia nas suas propriedades ópticas e mecânicas (YILMAZ et al., 2008; 

BAGIS et al., 2013). Atualmente, as cerâmicas de dissilicato de lítio estão presentes no 
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mercado nas formas de pastilhas prensáveis pela técnica de cera perdida (IPS E.max Press) ou 

blocos parcialmente cristalizados a serem usinados através de tecnologia computadorizada 

(IPS E.max CAD) (PIEGER, SALMAN, BIDRA, 2014).  

A tecnologia CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) 

tornou a confecção de cerâmicas totalmente livres de metal mais prática e fácil (NOGUEIRA 

et al., 2013). Os blocos cerâmicos CAD permitem obter, inclusive, restaurações monolíticas 

policromáticas a partir de um único bloco, que oferece tonalidades graduais (NOGUEIRA et 

al., 2013). Essas restaurações passam por um processo de finalização manual, com polimento, 

glazeamento, queimas de cristalização e maquiagem extrínseca, em que são adicionados 

brilho e textura semelhantes à superfície dentária, colorações e pigmentos personalizados, 

buscando um mimetismo individualizado (AL-WAHADNI, MARTIN, 1999; GARZA et al., 

2016). Estudos anteriores mostraram que esses procedimentos afetam as propriedades do 

material de forma diferente e, consequentemente, o seu desempenho clínico (SARAC et al., 

2006; MOTRO et al., 2012; AMAYA-PAJARES et al., 2016; GARZA et al., 2016) 

A rugosidade de um material está relacionada com o seu padrão de lisura superficial, 

coeficiente de atrito e abrasividade. A manutenção de uma superfície lisa em materiais 

restauradores representa melhor adaptação marginal, menor inflamação dos tecidos, menor 

acúmulo de biofilme e menor desgaste de dente ou material restaurador antagonista 

(HARALUR et al., 2012; MOTRO et al., 2012; BRUNOT-GOHIN et al., 2013; MANJURAN 

et al., 2013). Além disso, essa propriedade relaciona-se com as propriedades ópticas do 

material. Uma superfície de textura áspera ou irregular refletirá um padrão de luz irregular e 

difuso, o que modificará a cor da restauração (SARAC et al., 2006; MOTRO et al., 2012; 

STAWARCZYK et al., 2012).  

Antes de cimentar, ou até mesmo depois de instaladas, ajustes nas cerâmicas podem 

ser necessários, sejam eles internos, para encaixe adequado ao preparo, ou externos, como 

ajustes oclusais, adequação de interferências ou melhora de adaptação cervical (MOTRO et 

al., 2012). Após ajuste, faz-se necessário o polimento da região envolvida para controle da 

rugosidade. Existem inúmeros sistemas de polimento manual indicados para as cerâmicas, 

porém a literatura apresenta resultados divergentes sobre quais são capazes de promover uma 

superfície igual ou ainda melhor que a superfície glazeada (WRIGHT et al., 2004; SARAC et 

al., 2006; YILMAZ et al., 2008; MANJURAN et al., 2013; AMAYA-PAJARES et al., 2016). 

Pouco se sabe, ainda, sobre o comportamento das cerâmicas cujas superfícies foram tratadas 
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pelos diferentes métodos quando expostas às condições naturais no meio intraoral, como 

saliva, ingestão de alimentos, escovação, mudanças de temperatura e pH (GAWRIOLEC et 

al., 2012; MOTRO et al., 2012; GARZA et al., 2016).  

É sabido que as cerâmicas, apesar de serem conhecidas por apresentar excelente 

estabilidade de suas propriedades físico-químicas (SARAC et al., 2006), sofrem algum tipo de 

deterioração ao longo do tempo. Mudanças ópticas e na superfície dos diversos tipos 

cerâmicos já foram demonstradas por estudos anteriores (KUKIATTRAKOON et al., 2009; 

GAWRIOLEC et al., 2012; MOTRO et al., 2012; JAIN et al., 2013; SWAIN et al., 2014; 

GARZA et al., 2016; SANTOS et al., 2016). Fatores responsáveis por essa degradação 

incluem bebidas com potencial de manchamento, polaridade dos líquidos, soluções ácidas, 

escovação e temperaturas elevadas (KUKIATTRAKOON et al., 2009; MOTRO et al., 2012; 

JAIN et al., 2013; GARZA et al., 2016; SANTOS et al., 2016). As cerâmicas de dissilicato de 

lítio, quando em meio aquoso, sofrem um processo de lixiviação de íons e dissolução da 

sílica, resultando em consequências nas suas propriedades superficiais (KUKIATTRAKOON 

et al., 2009; ESQUIVEL-UPSHAW et al., 2013; SWAIN et al., 2014; SANTOS et al., 2016). 

Esse resultado pode ainda ser agravado por um processo de absorção e adsorção de 

substâncias corantes e pigmentos presentes nos alimentos, resultando em alterações no padrão 

óptico do material (GAWRIOLEC et al., 2012; MOTRO et al., 2012; STAWARCZYK et al., 

2012).  

O processo de degradação a que os materiais restauradores estão naturalmente 

expostos pode ocorrer também pelos hábitos de higiene do paciente. O uso de dentifrícios e 

soluções fluoretadas pode estar relacionado com a alteração das propriedades de superfície 

das cerâmicas à base de dissilicato de lítio, em que há a dissolução de parte da fase vítrea do 

material (DELLA BONA, 2009). Essas modificações estruturais podem afetar a dureza do 

material, que representa a sua resistência à penetração permanente e, também, o seu potencial 

de desgaste de materiais antagonistas (KUKIATTRAKOON et al., 2009). Prejuízos na fase 

vítrea da cerâmica implicam em consequências deletérias nas suas propriedades de 

translucidez, brilho e luminosidade, podendo ainda facilitar a penetração de pigmentos em 

camadas mais profundas do material (UM, RUYTER, 1991; SANTOS et al., 2016). Também, 

efeitos da degradação da escovação sobre a maquiagem extrínseca em cerâmicas têm sido 

relatados (GARZA et al., 2016).    
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Pouco se sabe sobre as propriedades superficiais de materiais cerâmicos monolíticos 

do tipo CAD/CAM em suas formas glazeadas e polidas (NOGUEIRA et al., 2013; GUESS et 

al., 2014; PIEGER, SALMAN, BIDRA, 2014), bem como os efeitos de soluções alimentares 

e escovação, com seus diferentes componentes, temperaturas e pH, nessas superfícies. Torna-

se fundamental a investigação dos fatores determinantes na degradação das cerâmicas para 

que seja possível buscar evitá-los. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito 

de soluções alimentares, associadas ou não à escovação, nas propriedades de rugosidade de 

superfície, microdureza e estabilidade de cor de superfícies de cerâmicas vítreas de dissilicato 

de lítio do tipo CAD/CAM, glazeadas ou polidas.  
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2. PROPOSIÇÃO  

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar in vitro os efeitos de soluções alimentares e escovação nas propriedades de 

rugosidade de superfície, microdureza Vickers e estabilidade de cor de uma cerâmica vítrea 

de dissilicato de lítio CAD/CAM com superfícies glazeadas ou polidas em um período 

simulado de 5 anos. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

  

Foram avaliados, em cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM:  

 

 os efeitos da imersão em água destilada, café, chá preto, vinho tinto e refrigerante de cola 

na rugosidade de superfície, microdureza de Vickers e estabilidade de cor em um período 

simulado de cinco anos; 

 os efeitos da escovação mecânica após imersão das amostras testadas sobre as 

propriedades físico-mecânicas avaliadas; 

 se há diferenças nas propriedades avaliadas entre cerâmicas de superfície glazeada e 

polida mecanicamente. 

 

 A hipótese de estudo foi que a imersão em bebidas, seguida ou não de escovação, 

provocam alterações de diferentes padrões, quando testadas em cerâmica vítrea com 

tratamento superficial distinto (glazeada ou polida). 
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3. CAPÍTULO 

 

Esta dissertação está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, e permite a inserção de 

artigos científicos de autoria ou coautoria do candidato. Por não se tratar de pesquisa 

envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa deste trabalho não foi submetido à 
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RESUMO  

Introdução. A utilização de cerâmicas de dissilicato de lítio é bastante difundida e a sua 

degradação em meio oral interfere no seu desempenho clínico. Objetivos. Avaliar os efeitos 

de soluções alimentares associadas a escovação na rugosidade de superfície, microdureza e 

estabilidade de cor de cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM glazeada ou polida. 

Métodos. Foram obtidas 160 amostras de cerâmica vítrea de dissilicato de lítio as quais foram 

divididas, aleatoriamente, em dois grupos, de acordo com o preparo superficial da cerâmica (n 

= 80): GP = grupo polido; GG = grupo glazeado. Cada grupo foi distribuído de acordo com as 

soluções de imersão e escovação (n = 8): AD (água destilada) e AD + ESC (escovação) 

(grupos-controle); CF (café) e CF + ESC; VT (vinho tinto) e VT + ESC; CC (refrigerante de 

cola) e CC + ESC; CH (chá preto) e CH + ESC. As avaliações das propriedades foram feitas 

antes (T0) e após (T1) imersão e escovação, por um período simulado de 5 anos. Resultados. 

Houve aumento de rugosidade após imersão de cerâmicas glazeadas em CF (p=0,03) e CH 

(p=0,004). A variação de rugosidade foi maior em GG (p=0,027), com CH significativo 

(p=0,003). Todas as soluções reduziram a dureza da cerâmica, nos grupos GG e GP. Em GG, 

a redução ocorreu em CF (p=0,001), CH (p=0,005) e VT (p=0,031). Em GP, a redução foi 

significativa para todas as soluções. Observou-se alteração de cor em todos os grupos, sendo o 

maior manchamento pelo VT (GG: ΔE=2,6, p<0,001 e GP: ΔE=2,22, p=0,004). O efeito de 

cada solução na estabilidade de cor de cerâmicas glazeadas e polidas foi semelhante 

(p=0,729). A escovação não modificou as alterações causadas pelas bebidas testadas em todas 

as propriedades avaliadas, independente do preparo superficial. Conclusão. As soluções 

usadas provocam alteração das propriedades testadas em cerâmicas de dissilicato de lítio, 

glazeadas ou polidas. A escovação não potencializou ou diminuiu as alterações encontradas. 

Um polimento mecânico adequado tem o potencial de proteger a cerâmica dos efeitos 

deletérios das bebidas testadas de forma semelhante ao glazeamento. 

 

Palavras-chave: cerâmica, dureza, propriedades de superfície, corantes, escovação dentária. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estética tem uma importância crescente relacionada à saúde oral, influenciando na 

qualidade de vida e na autoestima de um indivíduo1,2. O sucesso clínico e a longevidade das 

restaurações estéticas indiretas dependem de vários fatores como: tipo de cerâmica utilizada, 

forma de confecção, tratamentos de superfície, condições do substrato dentário, cimentação, 

adaptação marginal, ajustes oclusais, acabamento e polimento, hábitos alimentares e de 

higiene do paciente3-5. Equilibrar e controlar esses fatores ainda representa um dos maiores 

desafios da escolha do melhor material e da técnica para cada situação clínica6,7. 

 Apesar de suas excelentes propriedades mecânicas, os estudos mostram que, no 

geral, esses materiais são passíveis de sofrer algum tipo de alteração como pigmentação, 

modificações na luminosidade e no brilho, textura, rugosidade e dureza de superfície1,8-14, que 

podem ser de origem endógena, por instabilidade estrutural da cerâmica, ou exógena13. 

Bebidas com corantes, soluções ácidas, temperaturas elevadas e escovação são apontadas, 

dentre outros, como fatores extrínsecos responsáveis pela degradação das cerâmicas 

1,9,10,13,15,16. A pigmentação exógena ocorre devido à capacidade de o material absorver ou 

adsorver pigmentos de substâncias presentes no meio oral, podendo ser potencializada pela 

composição da cerâmica e por condições superficiais próprias do material ou do preparo de 

superfície realizado12,13,15,17. 

 A utilização de cerâmicas monolíticas, confeccionadas inteiramente com um 

único material, sem infraestrutura e em uma única camada, tornou o tratamento restaurador 

indireto mais rápido e simples, sem prejudicar as excelentes propriedades já conhecidas das 
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cerâmicas, como biocompatibilidade, resistência mecânica, estabilidade de cor, brilho e 

textura, além de resistência satisfatória à degradação estrutural a que todos os materiais 

odontológicos restauradores estão sujeitos em meio bucal2,6,7,10. As cerâmicas de dissilicato de 

lítio CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) ganharam 

bastante espaço no mercado devido à sua versatilidade, podendo ser usadas tanto em regiões 

estéticas quanto em situações de maior esforço mastigatório18,19, aliada à praticidade de 

confecção e possibilidade de caracterização da peça com maquiagem extrínseca após a 

fresagem1,6,10. 

 As cerâmicas de dissilicato de lítio sofrem um processo de degradação quando 

expostas ao meio aquoso, a modificações de pH e a oscilações de temperatura, que atuam 

sobre a sua composição estrutural, interferindo na dureza do material, que representa sua 

resistência à penetração superficial permanente e sua capacidade de desgaste8,9,17. Todas essas 

situações são naturais ao meio bucal e, considerando uma perspectiva estética, o sucesso de 

uma restauração não significa apenas a reprodução de forma, tamanho e cor do dente natural, 

mas também a manutenção dessas propriedades ao longo do tempo15.  

 Um preparo de superfície que confere um padrão de rugosidade inadequado à 

cerâmica, além de influenciar no acúmulo de biofilme e na maior abrasividade de superfícies 

antagonistas3,4,11,20,21, refletirá num padrão de transmissão de luz irregular e difuso, pela 

textura áspera ou irregular da superfície, o que modificará a percepção de cor da restauração. 

As cerâmicas de dissilicato de lítio permitem passar por processos de várias queimas de 

cristalização, glazeamento e reglazeamento, ajustes e polimento manual. Porém, não existe 

consenso na literatura sobre qual o melhor protocolo capaz de manter, de forma mais 

satisfatória, as propriedades dessa cerâmica1-3,10,12. 
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 Pequenas mudanças nas características superficiais de um material restaurador podem 

representar um insucesso clínico futuro. Assim, torna-se relevante investigar como as 

propriedades de uma cerâmica se comportam em meio bucal e como possíveis alterações 

estão relacionadas com o desempenho clínico desse material. A literatura tem demonstrado 

que as diversas substâncias presentes na dieta do indivíduo e a abrasividade da escovação e do 

creme dental podem influenciar na performance clínica dos materiais restauradores utilizados 

na cavidade bucal1,9,10,12,15,23. Porém, poucos estudos avaliaram o efeito de bebidas de uso 

comum e escovação nas cerâmicas à base de dissilicato de lítio, bem como a associação 

desses fatores9,10,12,15. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a influência de soluções 

alimentares associados ou não a escovação na rugosidade de superfície (Ra), microdureza e 

estabilidade de cor (ΔE) de uma cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM, com 

superfície glazeada ou polida mecanicamente. A hipótese nula do estudo foi que as soluções 

testadas e a escovação não são capazes de alterar as propriedades testadas da cerâmica vítrea 

de dissilicato de lítio, independente do tipo de preparo superficial. 

 

MÉTODOS 

 

Delineamento experimental 

Cento e sessenta espécimes de formato retangular e dimensões 8 mm (largura) x 6 mm 

(altura) x 1 mm (espessura) foram obtidos a partir de blocos de cerâmica de dissilicato de lítio 

IPS E.max CAD HT Blocks (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), na cor A2, no estágio 

cristalino intermediário, cortados trasversalmente por meio de um disco diamantado acoplado 

a uma máquina de corte metalográfico (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, USA), com 

refrigeração abundante.   
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Os espécimes foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos, de acordo com o 

preparo superficial da cerâmica (n = 80): GP = grupo polido; GG = grupo glazeado. Os 

espécimes de GP foram planificados e polidos utilizando-se uma politriz elétrica rotativa 

(Arotec - Aropol 2V, Cotia, São Paulo, Brasil) com lixas abrasivas de granulação 400, 600 e 

1200 (Buehler, Dusseldorf, Alemanha), durante 30 segundos cada uma, sob refrigeração. Os 

espécimes de GG receberam aplicação de glaze do tipo pasta-líquido (Glaze Power E.max 

Ceram, Ivoclar Vivadent, Barueri, São Paulo, Brasil), de forma manual, realizado por um 

único operador, com auxílio de pincel apropriado, até se conseguir uma textura homogênea da 

superfície, de acordo com as recomendações do fabricante. Todos os espécimes passaram por 

duas queimas de cristalização em forno cerâmico (Programat® P300, Ivoclar Vivadent, 

Barueri, São Paulo, Brasil), a 840 - 850ºC, durante 20 minutos.  

 Cada grupo foi dividido, aleatoriamente, de acordo com as soluções de imersão e 

associação a escovação (n = 8): AD – Água destilada e AD + escovação (ESC) (grupos-

controle); CF – Café e CF + ESC; VT - Vinho tinto e VT + ESC; CC – Refrigerante de cola e 

CC + ESC; CH – Chá preto e CH + Esc, totalizando 10 grupos experimentais.  

 

Imersão em soluções alimentares 

As propriedades físicas foram avaliadas antes (T0) e após (T1) o contato da cerâmica 

com os líquidos alimentares e a escovação, simulando-se um período de cinco anos. Para as 

imersões, Güler et al. (2005) considera que o tempo médio de consumo de uma xícara de café 

é de 15 minutos, sendo a quantidade média de consumo de 3,2 xícaras por dia. Portanto, um 

tempo de imersão em 24 horas simularia cerca de um mês de consumo de café. Para os 

demais líquidos alimentares, foi utilizado o tempo de consumo médio diário do café como 

referência padrão.  
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Previamente às imersões, todos os espécimes tiveram a face oposta àquela que recebeu 

o polimento ou glazeamento recoberta por uma camada de esmalte de unha (Risqué, São 

Paulo, SP, Brasil) para impermeabilização da superfície e foram lavados com água destilada 

em cuba ultrassônica (Unique - Ultracleaner 1400, Indaiatuba, São Paulo, Brasil), durante 

cinco minutos, para remoção de todos os detritos da superfície e, em seguida, secos com papel 

absorvente. Posteriormente, foram armazenados em recipientes de plástico tampados, 

contendo 10 ml de cada solução de estudo por espécime e mantidos em estufa (Olidef CZ, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil), na temperatura de 37 ± 1°C, durante 90 dias, simulando cinco 

anos de ingestão para cada solução22.   

O café foi preparado na proporção de uma colher de sopa (12g) de café em pó (Santa 

Clara, Eusébio, CE, Brasil) para cada 250 ml de água fervida, proporcionado em becker de 

vidro e agitado durante 30 segundos em agitador magnético (Marconi MA085/CT, Piracicaba, 

São Paulo, Brasil). Após, a solução foi filtrada em cafeteira do tipo French Press. O chá preto 

foi preparado por meio da infusão de um sachê de 1,5 g de chá para cada 130 ml de água 

fervida. O preparo das soluções seguiu as recomendações dos fabricantes e, juntamente com 

as demais bebidas utilizadas - refrigerante de cola (Coca-cola, São Paulo, SP, Brasil) e vinho 

tinto (Chalise, Bento Gonçalves, RS, Brasil), todas foram trocadas a cada 24 horas de 

armazenamento. 

A cada sete dias de contato dos espécimes com os líquidos alimentares, a camada de 

esmalte de todos os espécimes foi removida, foram lavados com água destilada por cinco 

minutos em cuba ultrassônica, para remoção de pigmentos fracamente aderidos a eles, e uma 

nova camada de esmalte foi aplicada antes de retornarem ao contato com os líquidos. 

 

Ensaio de escovação  
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A escovação dos espécimes foi realizada numa máquina de simulação de escovação 

(Elquip – MSEI, São Carlos, São Paulo, Brasil), após a finalização da imersão nas soluções 

alimentares. Foi utilizada a seguinte programação da máquina: 80000 ciclos, simulando cinco 

anos de escovação, com impressão de uma carga de 200 g10 sobre a superfície dos espécimes, 

movimento de escovação com uma amplitude de excursão de 20 mm e velocidade de 4,5 

movimentos por segundo. Os espécimes foram fixados em discos de acrílico (30 mm de 

diâmetro e 5 mm de espessura) e encaixados nos suportes da máquina de escovação. Uma 

suspensão de 200 ml de água destilada e 200 ml de dentifrício (Colgate Total; Colgate-

Palmolive Co, New York, New York, EUA) foi preparada mantendo-se uma proporção de 

1:1, a qual foi incluída em seringas plásticas de 20 ml adaptadas à máquina10. Foram 

utilizadas escovas macias (Tek, Johnson & Johnson Ind. Com. Ltda., S. J. dos Campos, São 

Paulo, Brasil) com 26 tufos de cerdas de 0,25 mm de diâmetro e 10 mm de altura, cujos cabos 

foram cortados para o correto encaixe nas sapatas da máquina de escovação. A máquina foi 

regulada para que 1 ml da suspensão de dentifrício fosse injetada, a cada 90 segundos, na 

superfície dos espécimes sujeita à ação das escovas e a temperatura do ambiente interno da 

máquina mantida em 37º C.  

 

Avaliação das propriedades físicas 

A rugosidade de superfície foi aferida por meio de um rugosímetro digital (Hommel 

Tester T1000, Santo André, São Paulo, Brasil), no qual os espécimes foram individualmente 

fixados em um suporte de acrílico, de forma a tornar a superfície perpendicular à ponta de 

diamante de 5 μm de raio, programada para se mover com carga e velocidade constantes uma 

distância de 4,8 mm, seguindo um trajeto retilíneo. Foram realizadas três leituras no centro 

das superfícies de cada amostra, distantes entre si em 1 mm. A média das três medidas foi 

considerada o valor final de rugosidade (Ra) de cada espécime. 

https://www.google.com.br/search?q=Nova+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwyy45XAjON4o0szLS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDvZrH7RAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiDxpLh-ubTAhWDIpAKHc1uCIYQmxMIrwEoATAV
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Um espectrofotômetro portátil (Vita Easyshade, Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 

Co, Alemanha) foi empregado para quantificar a magnitude da diferença colorimétrica ou ΔE 

(ΔE = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2, em que L* representa a luminosidade, a* a 

cromaticidade vermelho-verde, e b* a cromaticidade amarelo-azul). As mensurações foram 

realizadas antes e após os tratamentos realizados por grupo, auxiliadas por um dispositivo de 

silicone (Clonage, DFL, Rio de Janeiro, Brasil) para padronizar o local de aferição e impedir a 

entrada de luz ambiente, sendo obtidas três repetições no centro das superfícies de cada 

espécime apoiado sobre um anteparo branco padronizado7,15. 

A dureza da superfície foi mensurada por meio de um microdurômetro equipado com 

uma ponta de diamante tipo Vickers (Future-Tech, FM-ARS 9000 e FM-100, Japão), cujos 

valores são obtidos pela divisão da força aplicada do edentador Vickers pela área de 

superfície da impressão permanente conferida pelo edentador. Três edentações foram obtidas 

em extremidades padronizadas de cada espécime, com 200 g de carga por 15 segundos. Foi 

considerado o valor de dureza (VHN) da superfície da amostra o valor médio das três 

aferições9. 

 

Análise dos dados 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, 

expressos em forma de média e erro-padrão e comparados por meio dos testes t pareado e 

ANOVA-1 e 2-critérios seguidos do pós-teste de Bonferroni (SPSS 17.0). 

 

RESULTADOS 

 

Antes das imersões, foi observada diferença entre as médias (±erro-padrão) iniciais de 

rugosidade de superfície (Ra) das amostras (p=0,000), sendo 0,38 µm (±0,01) para os grupos 
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glaze e 0,10 µm (±0,00) para os grupos polimento (teste t-não pareado). De acordo com a 

tabela 1, para todos os grupos glaze, observou-se aumento na rugosidade após as imersões, 

sendo que mudança significativa ocorreu nos grupos imersos nas soluções CF (p=0,03) e CH 

(p=0,004). Nenhum dos grupos polimento sofreu alterações expressivas na rugosidade de 

superfície após cinco anos simulados de imersão (p>0,05). A comparação entre o padrão de 

variação dessa propriedade (ΔRa) mostra que o efeito dessas duas soluções (CF e CH) em 

aumentar a rugosidade da cerâmica foi maior nos grupos glaze (p=0,027), sendo o grupo CH 

o que causou maior alteração (p=0,003). Nos grupos polimento, todas as soluções causaram o 

mesmo grau de variação nessa propriedade (p=0,646).  

As médias (±erro-padrão) de dureza Vickers (VHN) das amostras foram 649,06 

(±4,14) e 729,71 (±2,39) VHN para os grupos glaze e polimento, respectivamente, antes das 

imersões, estatisticamente diferentes entre si (p=0,000, teste t não-pareado). Nos grupos com 

glaze, houve redução de dureza significante para as cerâmicas imersas em café (p= 0,001), 

chá (p=0,005), vinho tinto (p=0,031) e coca-cola (p=0,002) (Tabela 2). Em todos os grupos 

polimento, a redução observada foi significativa (p<0,05). Todas as soluções testadas 

promoveram o mesmo grau de redução dos valores de dureza, independente do tipo de 

preparo de superfície realizado. 

Todos os líquidos de imersão causaram alterações na cor (ΔE) das cerâmicas, sendo 

que maior manchamento foi causado pelo vinho tinto, em ambos os grupos glaze (p<0,001) e 

polimento (p=0,004). O efeito que cada solução testada exerce sobre a estabilidade de cor da 

cerâmica foi semelhante, independente do tipo de preparo de superfície realizado (p=0,729).  

A Figura 1 apresenta as variações (Δ) nas propriedades avaliadas após as imersões e 

escovação, bem como a comparação em relação aos grupos semelhantes apenas imersos nos 

líquidos alimentares. As alterações de estabilidade de cor, rugosidade e dureza de superfície 
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não foram influenciadas pelo ensaio de escovação. Os gráficos mostram que a simulação de 

escovação por cinco anos não modificou o padrão dos efeitos superficiais que as bebidas 

testadas exerceram sobre a rugosidade, a microdureza e a estabilidade de cor da cerâmica. 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou o efeito de bebidas de uso comum associadas ou não a escovação 

simulada na rugosidade de superfície, na microdureza e na estabilidade de cor de uma 

cerâmica vítrea de dissilicato de lítio cuja superfície recebeu um dos seguintes preparos: 

glazeamento e polimento mecânico. De forma geral, foi observado que a imersão nas soluções 

testadas provoca alteração nessas propriedades, independente do preparo superficial, 

rejeitando, assim, a hipótese nula do estudo. Além disso, a escovação realizada não foi capaz 

de potencializar ou diminuir as alterações ocorridas. 

Dentre suas inúmeras vantagens, o dissilicato de lítio apresenta alta resistência 

mecânica e, no geral, grande estabilidade de suas propriedades físico-mecânicas, o que pode 

justificar a escassez de estudos que se propuseram a avaliar o efeito de bebidas de uso diário 

na superfície desse material1,9,15,23. A influência dessas substâncias é investigada mais 

extensivamente em outros materiais restauradores mais susceptíveis a alterações de suas 

propriedades, como resina composta e resina acrílica22,24,26-30. Também, não foi identificado 

nenhum estudo que avaliou tais efeitos em dissilicato de lítio do tipo CAD/CAM e estudos 

têm mostrado que a forma de confecção das cerâmicas pode interferir nas suas 

propriedades6,23,31. Diante disso, torna-se relevante investigar tal comportamento.  

Os valores de rugosidade de superfície das cerâmicas apontados na literatura são 

bastante variáveis, pois dependem da composição química do material, método de fabricação, 

além da escala de observação, métodos de medição, unidades de medida consideradas, bem 
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como dos métodos empregados para o preparo da superfície2,5,6,20, o que dificulta uma 

comparação direta entre estudos. Foram simuladas duas situações comuns de preparo da 

superfície das cerâmicas: 1 - glazeamento com glaze tipo pasta, aplicado manualmente com 

pincel, seguido de queima de sinterização em laboratório; 2 - polimento mecânico realizado 

com discos abrasivos, procedimento bastante comum e necessário após ajustes estéticos e 

funcionais das cerâmicas durante as provas clínicas e instalação das restaurações indiretas. 

Optou-se por um polimento mecânico padronizado, com mínima influência do operador, 

também reproduzido por estudos anteriores8,14,32,33. 

No início deste estudo, os grupos glazeados e polidos apresentaram média de 

rugosidade de superfície de 0,38 µm (±0,01) e 0,10 µm (±0,00), respectivamente. Assim, o 

polimento mecânico proporcionou uma superfície de rugosidade consideravelmente menor, 

mais lisa e padronizada, estando de acordo com estudos prévios com cerâmicas glazeadas e 

polidas4,11,33,34. A literatura aponta que a rugosidade da superfície de um material 

odontológico deve ser idealmente inferior a 0,2µm35, no intuito de dificultar a adesão 

bacteriana e a retenção mecânica de substâncias extrínsecas2,6,36,37, bem como controlar o 

coeficiente de atrito do material, sua abrasividade e potencial de desgaste de superfície 

antagonista2. Embora essa recomendação não tenha sido observada nos grupos glazeados, 

concordando com outros estudos laboratoriais que avaliaram diferentes sistemas de polimento 

para cerâmicas3,5,38,39, apenas valores de rugosidade acima de 0,5µm são perceptíveis 

clinicamente40.  

O glazeamento é tido como um procedimento desejável por selar a superfície da 

cerâmica durante a sinterização, conferir brilho, aumentar a resistência flexural e diminuir o 

potencial de desgaste11,12,20,41. Também, esse procedimento gera uma superfície de aspecto 

envernizado e irregular, que procura se assemelhar com o dente natural33. Estudos prévios 

mostram que diferentes sistemas de polimento de cerâmicas podem ser vantajosos em 
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comparação ao glazeamento para o padrão de rugosidade, conseguindo-se superfícies 

adequadamente lisas e polidas2,4,36,39,41,42. No presente estudo, todos os grupos que receberam 

polimento mecânico mantiveram sua rugosidade quase inalterada ao final do período 

avaliado, demonstrando o potencial desse procedimento.  

As maiores alterações de rugosidade causadas pelas imersões foram observadas nos 

grupos glazeados, podendo estar relacionadas à maior rugosidade média inicial, favorecendo o 

acúmulo de substâncias extrínsecas3, o que não foi observado nos grupos polidos. Estudos 

prévios apontam que o baixo pH e temperaturas elevadas podem afetar as propriedades 

mecânicas e físicas das cerâmicas7,15,38,43, o que pode justificar as alterações mais 

significativas nos grupos imersos em café e chá. Além disso, o pH ácido dessas soluções pode 

provocar a dissolução da sílica, a consequente perda dos íons alcalinos e a corrosão da 

superfície9,15,39, o que pode ter potencializado a degradação da superfície do glaze levando ao 

aumento de rugosidade do material.  

Os grupos glazeados apresentaram valor médio inicial de dureza menor que os grupos 

polidos. É dito que o procedimento de glazeamento torna a superfície da cerâmica 

naturalmente menos dura, podendo gerar menos desgaste às superfícies dentárias ou 

restauradoras antagonistas20, o que parece ser ideal. Também, a formação de uma fina camada 

de gel com grande quantidade de sílica justifica-se por potencializar a resistência da cerâmica 

à corrosão17. Entretanto, foi observada modificação semelhante na dureza da cerâmica, 

independente de ela ter sido glazeada ou apenas polida. Isso se dá, possivelmente, por um 

processo de degradação aquosa das cerâmicas à base de sílica, podendo ocorrer basicamente 

por dois motivos: a dissolução da rede de sílica em materiais vítreos e a lixiviação seletiva dos 

íons alcalinos e esses mecanismos parecem ocorrer de forma combinada9,17,44. A dissolução 

em meio aquoso do componente vítreo se dá pela ação dos íons H3O+, OH- e das moléculas 

de H2O, que agem rompendo as moléculas de sílica (Si-O-Si)17. A liberação de silícia, 
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constituinte principal do material, pode ainda criar poros e cavidades na matriz vítrea, 

promovendo a difusão das moléculas das soluções aquosas, potencializando seu efeito45. 

Estudos anteriores confirmam a perda de elementos como Si, Al, Na, K e Zr, advindos do 

material cerâmico9. Assim, esse processo de redução da dureza parece ocorrer independente 

do preparo de superfície instituído. 

O pH ácido das soluções pode agir potencializando o efeito de degradação causado 

pela lixiviação de íons alcalinos da superfície do material, configurando seu efeito quelante 44. 

Nesse processo, ocorre a difusão de íons hidrogênio da solução para a cerâmica e a perda de 

íons alcalinos da superfície vítrea, a fim de manter o equilíbrio eletroquímico17. 

Kukiattrakoon et al. (2010), em seu estudo, relatam ainda que mesmo ácidos orgânicos 

considerados fracos são capazes de causar corrosão de materiais vítreos devido ao seu efeito 

quelante.  

Mesmo com a diminuição de dureza observada após os testes de imersão, os valores 

médios ainda se mantiveram maiores que a dureza do esmalte dentário (347 VHN)46. Apesar 

das constantes evidências demonstrando degradação das cerâmicas de dissilicato de lítio em 

meio aquoso, a sua morfologia em formato de bastonetes possivelmente contribui para sua 

estabilidade química9. Entretanto, deve-se considerar que os contatos oclusais entre esmalte 

dental e cerâmica também podem potencializar esse processo de degradação, à medida que a 

dureza da cerâmica for diminuindo pelos diversos fatores presentes na cavidade bucal, como o 

consumo das soluções testadas17.   

 O sucesso clínico estético das restaurações cerâmicas está diretamente relacionado, 

entre outros fatores, à sua estabilidade de cor. Foram observados, no estudo, valores de ΔE 

entre 0,93 - 2,91. Todos os materiais restauradores são sujeitos à alteração de cor em ambiente 

oral, mesmo os materiais cerâmicos47. Os limites de ΔE considerados perceptíveis e aceitáveis 
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são bastante variáveis na literatura. Alguns autores definem ΔE=2 como valores máximos 

aceitáveis12,48,49. Outros autores ampliam essa aceitabilidade para valores de ΔE=3.311,13,50,51. 

As discordâncias de valores de ΔE considerados perceptíveis e aceitáveis pode se dar por 

diferenças entre objetos, iluminação, observador e metodologia dos estudos6. Assim, as 

alterações de cor encontradas neste estudo, após imersão em vinho tinto, podem ser 

consideradas inaceitáveis ou limítrofes, estando de acordo com estudos prévios que 

encontraram potencial de manchamento semelhante do vinho tinto, independente do material 

restaurador e do preparo de superfície1,23. Além de ter o álcool como agente potencial de 

degradação, o manchamento do vinho tinto parece estar relacionado à alta polaridade da 

substância e seus corantes, promovendo adsorção mais intensa à superfície e penetração no 

material restaurador15,50,51.  

As demais substâncias promovem manchamento por mecanismos de absorção, 

adsorção ou ambas, de acordo com sua polaridade15,50-52.  Embora alterações de ΔE 

relativamente baixas tenham sido encontradas, outros estudos apontam valores de ΔE bastante 

variados e expressivos para cerâmicas quando em contato com soluções alimentares de uso 

comum, chegando a próximo de 1213,41. Essas divergências podem ocorrer pelo tipo de 

cerâmica e, principalmente, pelo tempo de imersão. Considerando a simulação de cinco anos 

do presente estudo, testes com imersões mais prolongadas, bem como a associação com 

outros fatores com potencial de degradação da cerâmica, poderiam causar alterações mais 

significativas.  

Para cada bebida, o padrão de manchamento teve comportamento semelhante nos dois 

tipos de preparo de superfície testados, sugerindo que um polimento adequado e padronizado 

pode conferir à cerâmica proteção em relação aos fenômenos de absorção e adsorção diante 

dos líquidos alimentares, o que está de acordo com os resultados apontados por Gawriolec et 

al., (2012) que avaliaram o grau de coloração de materiais restauradores imersos em soluções 
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alimentares, encontrando que o polimento mecânico testado permitiu que as alterações de cor 

observadas ocorressem dentro de um limite clinicamente aceitável. Outros estudos que 

encontram melhores resultados quando a cerâmica é glazeada discutem que as alterações 

observadas nos grupos polidos mecanicamente ocorrem, também, dentro de um nível não 

perceptível clinicamente12,53,54.  

Um estudo piloto para investigar o efeito da escovação isolada sobre os espécimes 

deste estudo apontou uma mudança na média de rugosidade (Ra) de 0,168±0,045 para 

0,169±0,062, sem diferença significativa (p=0,924; teste p-pareado), após simulação de dois 

anos. Garza et al. (2016) não encontraram alteração significativa dessa propriedade após 12 

anos de escovação simulada em cerâmica de dissilicato de lítio com superfície glazeada. Além 

de o efeito da escovação sobre esse material ter sido pouco investigado, pode-se questionar se 

as alterações encontradas na superfície das cerâmicas nos diversos estudos não seriam 

facilmente modificadas pela ação da escovação, não simulada nos trabalhos 

anteriores1,9,12,23,44. Os dentifrícios, por conter abrasivos associados à ação das cerdas das 

escovas, poderiam ajudar a remover o manchamento ou mesmo o acúmulo de substâncias 

fracamente aderidas à superfície das cerâmicas responsáveis pelas alterações na rugosidade do 

material55. Assim, o teste de escovação foi inserido, no estudo, após os períodos de imersão 

nas soluções para observar o seu efeito sobre as alterações encontradas.  

Para os dois tipos de preparo de superfície, a escovação não modificou a pigmentação 

ou a degradação causada pelas soluções do estudo de forma significativa, sugerindo que as 

alterações observadas tenham ocorrido em nível estrutural sobre o material cerâmico. Em 

estudo prévio10 alterações na estabilidade de cor do dissilicato de lítio, quando submetido à 

escovação, só foram encontradas após simulação de um período de 12 anos, entretanto, os 

autores apontam que as alterações ocorridas não são clinicamente relevantes. Além disso, os 

autores relatam um possível efeito protetor conferido pelo glaze, responsável pelo menor 
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efeito da escovação sobre a cerâmica. Assim, os resultados do presente estudo sugerem que o 

procedimento de polimento mecânico, quando bem executado, pode conferir efeito protetor à 

cerâmica frente à escovação comparável ao glaze. 

Os resultados do presente estudo sugerem que, por meio de um bom polimento das 

cerâmicas, é possível obter uma superfície com propriedades desejáveis, possibilitando ao 

profissional fazer pequenos ajustes sem a necessidade de submeter a peça a novos 

procedimentos de glazeamento, mais sessões clínicas e em casos de ajustes pós-cimentação3. 

Porém, estudos in vitro são incapazes de simular vários aspectos da situação clínica. A saliva, 

por exemplo, pode atuar no meio bucal restabelecendo o pH, diminuindo o potencial erosivo 

das substâncias13, modificando a reflexão e a percepção de luz3. A cavidade oral apresenta um 

diferente ambiente de teste tornando a situação simulada, neste estudo, limitada. Além disso, 

os hábitos alimentares de um indivíduo não são restritos a apenas um alimento, como 

utilizado neste estudo. Estudos clínicos são necessários para a obtenção de conclusões mais 

assertivas. Além disso, as diferenças metodológicas dos trabalhos laboratoriais, os diferentes 

materiais cerâmicos existentes no mercado e a sua forma de confecção limitam a comparação 

direta entre os estudos.  

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que as soluções alimentares testadas, 

no geral, aumentam a rugosidade de superfície, reduzem a dureza e alteram a estabilidade de 

cor da cerâmica de dissilicato de lítio CAD/CAM. Exceto pelo aumento de rugosidade 

significativo ter sido observado principalmente nos grupos glazeados, o padrão de alteração 

que a cerâmica sofre nas demais propriedades é semelhante independente do preparo de 

superfície realizado, dentro do período de tempo avaliado, não sendo influenciado pela 

escovação realizada.  
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TABELAS 

 

Tabela 1. Média (±erro-padrão) para os valores de rugosidade e variação de rugosidade (ΔRa), em µm, antes e 

após as imersões.  

 

 
Glaze 

p† 
Polimento 

p† 
 ΔRa 

p††† 

 
Início 5 anos Início 5 anos  Glaze Polimento 

AD 0,38±0,04 0,40±0,04 0,259 0,10±0,01 0,09±0,00 0,677 AD 0,02±0,01Aa -0,01±0,01Aa 0,027* 

CF 0,37±0,03 0,43±0,04 0,030* 0,10±0,02 0,10±0,02 0,836 CF 0,06±0,02Ba 0,00±0,00Aa  

CH 0,38±0,02 0,50±0,04 0,004* 0,09±0,01 0,09±0,01 0,593 CH 0,12±0,03Bb 0,01±0,01Aa  

VT 0,38±0,04 0,39±0,02 0,926 0,09±0,01 0,11±0,01 0,311 VT 0,00±0,03Aa 0,02±0,02Aa  

CC 0,39±0,04 0,40±0,04 0,721 0,09±0,02 0,10±0,02 0,227 CC 0,01±0,02Aa 0,01±0,01Aa  

       
p†† 0,003* 0,646  

*Diferença significativa (p<0,05). p† Teste-t pareado. p†† ANOVA-1-way/Bonferroni.  p††† ANOVA-2-

way/Bonferroni. Letras maiúsculas diferentes na linha e letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferença 

estatística significante. 

 

 

 

 

Tabela 2. Média (±erro-padrão) para os valores de dureza Vickers e variação de dureza, em HV, antes e após as 

imersões. 

 

 
Glaze 

p† 
Polimento 

p† 
 ΔVHN 

p††† 

 
Início 5 anos Início 5 anos  Glaze Polimento 

AD 631,00±19,14 589,6±7,87 0,074 722,80±13,10 647,8±4,73 0,001* AD -41,54±19,69Aa -74,96±13,44Aa 0,905 

CF 655,50±14,31 605,6±10,15 0,001* 723,90±5,11 664,0±5,54 <0,001* CF -49,88±8,97Aa -59,92±6,97Aa  

CH 649,30±7,79 609,8±5,68 0,005* 730,40±5,58 673,8±9,27 0,002* CH -39,58±10,00Aa -56,58±11,72Aa  

VT 667,80±15,98 611,3±6,87 0,031* 732,40±10,06 679,1±5,97 0,007* VT -56,38±20,96Aa -53,29±14,15Aa  

CC 650,50±11,73 609,0±8,8 0,002* 737,90±5,34 675,3±5,60 <0,001* CC -41,5±15,7Aa -62,58±7,97Aa  

       
p†† 0,429 0,702  

 *Diferença significativa (p<0,05). p† Teste-t pareado. p†† ANOVA-1-way/Bonferroni.  p††† ANOVA-2-

way/Bonferroni. Letras maiúsculas diferentes na linha e letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferença 

estatística significante. 
 

Tabela 3. Resultados de média (±erro-padrão) para ΔE nos diferentes tratamentos realizados. 

 

 
Glaze Polimento p†† 

AD 0,94±0,18Aa 0,93±0,23Aa 0,729 

CF 1,23±0,09Aa 1,09±0,11Aa 
 

CH 1,11±0,15Aa 1,33±0,17Aa 
 

VT 2,61±0,52Ab 2,22±0,43Ab 
 

CC 1,07±0,12Aa 1,11±0,08Aa 
 

p† <0,001 0,004 
 

Letras maiúsculas diferentes na linha e letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferença estatística 

significante. p† ANOVA-1-way/Bonferroni.  p†† ANOVA-2-way/Bonferroni.  
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FIGURAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados de média (±erro-padrão) para os valores de variação de rugosidade (ΔRa), microdureza 

Vickers (ΔVHN) e estabilidade de cor (ΔE) dos grupos de imersão (AD – Água destilada; CF – Café; CH – Chá 

preto; VT – Vinho tinto; CC – Coca-cola) e imersão seguido de escovação (E). *Diferença significativa entre 

grupo imersão e imersão seguida de escovação (p < 0,05). Teste t não-pareado. 
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LEGENDAS 

Tabela 1. Tabela 1. Média (±erro-padrão) para os valores de rugosidade e variação de 

rugosidade (ΔRa), em µm, antes e após as imersões.  

Tabela 2. Tabela 2. Média (±erro-padrão) para os valores de dureza Vickers e variação de 

dureza, em HV, antes e após as imersões. 

Tabela 3. Tabela 3: Resultados de média (±erro-padrão) para ΔE nos diferentes tratamentos 

realizados. 

 

Figura 1. Resultados de média (±erro-padrão) para os valores de variação de rugosidade 

(ΔRa), microdureza Vickers (ΔVHN) e estabilidade de cor (ΔE) dos grupos de imersão (AD – 

Água destilada; CF – Café; CH – Chá preto; VT – Vinho tinto; CC – Coca-cola) e imersão 

seguido de escovação (E). *Diferença significativa entre grupo imersão e imersão seguida de 

escovação (p < 0,05). Teste t não-pareado. 
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Conclusão  



 48 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

 

Considerando o tempo avaliado, os resultados deste estudo levaram às seguintes 

conclusões: 

 

 As soluções de café e chá são capazes de aumentar de forma significativa a rugosidade 

de superfície da cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM glazeada; 

 No geral, todas as soluções testadas provocam redução de microdureza Vickers da 

cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM; 

 Todas as soluções provocam alteração de cor da cerâmica vítrea de dissilicato de lítio 

CAD/CAM, de forma semelhante independente do preparo de superfície, sendo o 

vinho tinto a solução alimentar testada com maior potencial de manchamento; 

 As alterações observadas podem ter ocorrido a nível estrutural nas cerâmicas, 

considerando que a escovação realizada após imersão nas soluções alimentares 

testadas não é capaz de alterar os efeitos observados, independente da superfície se 

encontrar polida ou glazeada. 

 Em sumário, conclui-se que as soluções alimentares testadas possuem efeito de 

degradação permanente sobre a cerâmica vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM no período 

testado. É possível, através do polimento mecânico, promover uma superfície de cerâmica 

vítrea de dissilicato de lítio CAD/CAM com propriedades de superfície e estabilidade de cor 

comparáveis às superfícies glazeadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 



 50 

REFERÊNCIAS 

 

AL-WAHADNI, A. M.; MARTIN, D. M. An in vitro investigation into the wear effects of 

glazed, unglazed and refinished dental porcelain on an opposing material. Journal of 

Oral Rehabilitation. v.26, n.6, p.538-546, 1999. 

AMAYA-PAJARES, S. P.; RITTER, A. V.; VERA RESENDIZ, C.; HENSON, B. R.; 

CULP, L.; DONOVAN, T. E. Effect of finishing and polishing on the surface roughness 

of four ceramic materials after occlusal adjustment. Journal of Esthetic and Restorative 

Dentistry. v.28, n.6, p.382-396, 2016. 

BAGIS, B.; TURGUT, S. Optical properties of current ceramics systems for laminate 

veneers. Journal of Dentistry. v.41, p.24-30, 2013. 

BRUNOT-GOHIN, C.;  DUVAL, J. L.; AZOGUI, E. E.; JANNETTA, R.; PEZRON, 

I.; LAURENT-MAQUIN, D.; GANGLOFF, S. C.; EGLES, C. Soft tissue adhesion of 

polished versus glazed lithium disilicate ceramic for dental applications. Dental 

Materials. v.29, n.9, p.205-212, 2013. 

DELLA BONA. Bonding to ceramics: scientific evidences for clinical dentistry. São 

Paulo: Artes Medicas, 2009. 

ESQUIVEL-UPSHAW, J. F.; DIENG, F. Y.; CLARK, A. E.; NEAL, D.; ANUSAVICE, 

K. J. Surface degradation of dental ceramics as a function of environmental pH. Journal 

of Dental Research. v.92, n.5, p.467-471, 2013. 

FORSTER, A.; UNGVÁRI, K.; GYÖRGYEY, Á.; KUKOVECZ, Á.; TURZÓ, K.; 

NAGY, K. Human epithelial tissue culture study on restorative materials. Journal of 

Dentistry. v. 42, n.1, p.7-14, 2014. 

GARZA, L. A.; THOMPSON, G.; CHO, S. H.; BERZINS D.W. Effect of toothbrushing 

on shade and surface roughness of extrinsically stained pressable ceramics. The Journal 

of Prosthetic Dentistry. v.115, n.4, p.489-494, 2016.  

 

GAWRIOŁEK, M.; SIKORSKA, E.; FERREIRA, L. F.; COSTA, A. I.; KHMELINSKII, 

I.; KRAWCZYK, A.; SIKORSKI, M.; KOCZOROWSKI, P. R. Color and luminescence 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brunot-Gohin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duval%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azogui%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jannetta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pezron%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pezron%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laurent-Maquin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gangloff%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egles%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23806786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garza%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26589442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26589442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26589442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berzins%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26589442


 51 

stability of selected dental materials in vitro. Journal of Prosthodontics. v.21, n.2, p.112-

122, 2012. 

 

GUESS, P. C.; VAGKOPOULOU, T.; ZHANG, Y.; WOLKEWITZ, M.; STRUB, J. R. 

Marginal and internal fit of heat pressed versus CAD/CAM fabricated all-ceramic onlays 

after exposure to thermo-mechanical fatigue. Journal of Dentistry. v.42, n.2, p.199-209, 

2014. 

 

HARALUR, S. B. Evaluation of efficiency of manual polishing over autoglazed and 

overglazed porcelain and its effect on plaque accumulation. The Journal of Advanced 

Prosthodontics. v.4, n.4, p.89-179, 2012. 

 

JAIN, C.; BHARGAVA, A.; GUPTA, S.; RATH, R.; NAGPAL, A.; KUMAR, P.; 

Spectrophotometric evaluation of the color changes of different feldspathic porcelains 

after exposure to commonly consumed beverages. European Journal of Dentistry. v.7, 

n.2, p.80-172, 2013. 

 

KUKIATTRAKOON, B.; JUNPOOM, P.; HENGTRAKOOL, C. Vicker's microhardness 

and energy dispersive x-ray analysis of fluorapatite-leucite and fluorapatite ceramics 

cyclically immersed in acidic agents. Journal of Oral Science. v.51, n.3, p.443-450, 

2009. 

 

MALKONDU, Ö.; YURDAGÜVEN, H.; SAY, E. C.; KAZAZOĞLU, E.; SOYMAN, M. 

Effect of bleaching on microhardness of esthetic restorative materials. Operative 

Dentistry. v.36, n.2, p.177-186, 2011. 

 

MANJURAN, N. G.; SREELAL, T. An in vitro study to identify a ceramic polishing 

protocol effecting smoothness superior to glazed surface. The Journal of Indian 

Prosthodontic Society. v.14, n.3, p.219-227, 2013. 

 

MONACO, C.; ARENA, A.; OZCAN, M. Effect of prophylactic polishing pastes on 

roughness and translucency of lithium disilicate ceramic. International Journal of 

Periodontics Restorative Dentistry. v.34, n.1, p.26-29, 2014. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guess%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vagkopoulou%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolkewitz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strub%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhargava%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rath%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagpal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24883022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kukiattrakoon%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19776513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Junpoom%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19776513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hengtrakool%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19776513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malkondu%20%C3%96%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21702674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yurdag%C3%BCven%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21702674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Say%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21702674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazazo%C4%9Flu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21702674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soyman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21702674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manjuran%20NG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25183905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sreelal%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25183905


 52 

MOTRO, P. F.; KURSOGLU, P.; KAZAZOGLU, E. Effects of different surface 

treatments on stainability of ceramics. The Journal of Prosthetic Dentistry. v.108, n.4, 

p.231-237, 2012. 

 

NOGUEIRA, A. D.; DELLA BONA, A. The effect of a coupling medium on color and 

translucency of CAD–CAM ceramics. Journal of Dentistry. v. 41, p.18-23, 2013. 

 

PEUMANS, M.; VAN MEERBEEK, B.; LAMBRECHTS, P.; VANHERLE, G.; 

Porcelain veneers: a review of the literature. Journal Dentistry. v.28, p.163-77, 2000. 

PIEGER, S.; SALMAN, A.; BIDRA, A. S. Clinical outcomes of lithium disilicate single 

crowns and partial fixed dental prostheses: A systematic review. The Journal of 

Prosthetic Dentistry. v.112, n.1, p.22-30, 2014. 

 

PROTOPAPADAKI, M.; MONACO, E. A.; KIM, H. I.; DAVIS, E. L. Comparison of 

fracture resistance of pressable metal ceramic custom implant abutment with a 

commercially fabricated CAD/CAM zirconia implant abutment. Journal of Prosthetic 

Dentistry. v.110, n.5, p.389-396, 2013. 

 

DOS SANTOS, D. M.; DA SILVA, E. V.; WATANABE, D.; BITENCOURT, S. B.; 

GUIOTTI, A. M.; GOIATO, M. C. Effect of different acidic solutions on the optical 

behavior of lithium disilicate ceramics. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2017. 

 

SARAC, D.; SARAC, Y.S.; YUZBASIOGLU, E.; BAL, S. The effects of porcelain 

polishing systems on the color and surface texture of feldspathic porcelain. The Journal 

of Prosthetic Dentistry. v.96, n.2, p.122-128, 2006. 

 

STAWARCZYK, B.; SENER, B.; TROTTMANN, A.; ROOS, M.; OZCAN, M.; 

HÄMMERLE, C.H.; Discoloration of manually fabricated resins and industrially 

fabricated CAD/CAM blocks versus glass-ceramic: Effect of storage media, duration, and 

subsequent polishing. Dental Materials Journal. v.31, n.3, p.377-383, 2012. 

 

SWAIN, M. V. Impact of oral fluids on dental ceramics: what is the clinical 

relevance? Dental Materials. v.30, n.1, p.33-42, 2014. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motro%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23031729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kursoglu%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23031729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazazoglu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23031729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nogueira%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Della%20Bona%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peumans%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10709338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Meerbeek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10709338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambrechts%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10709338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanherle%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10709338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dos%20Santos%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bitencourt%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guiotti%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goiato%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28222886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarac%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarac%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuzbasioglu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stawarczyk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sener%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trottmann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozcan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4mmerle%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673470


 53 

UM, C. M.; RUYTER, I. E. Staining of resin-based veneering materials with coffee and 

tea. Quintessense International. v.22, n.1, p.377, 1991.  

 

WRIGHT, M.D.; MASRI, R.; DRISCOLL, C.F.; ROMBERG, E.; THOMPSON, G. A.; 

RUNYAN, D. A. Comparison of three systems for the polishing of an ultra-low fusing 

dental porcelain. Jounal Prosthetic Dentistry. v.92, n.5 p.486-490, 2004. 

 

YILMAZ, C.; KORKMAZ, T.; DEMIRKÖPRÜLÜ, H.; ERGÜN, G.; OZKAN, Y. 

Color stability of glazed and polished dental porcelains. Journal of Prosthodontics. v.17, 

n.1, p.20-24, 2008. 

 

ZHAO, K.; WEI, Y. R.; PAN, Y.; ZHANG, X. P.; SWAIN, M. V.; GUESS, P. C. 

Influence of veneer and cyclic loading on failure behavior of lithium disilicate glass-

ceramic molar crowns. Dental Materials, v. 30, n.2, p.164-171, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Driscoll%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romberg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Runyan%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15523338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17971115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20YR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20XP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swain%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guess%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24331550


 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 



 55 

ANEXO A: Normas para submissão de artigos na Journal of Oral Rehabilitation 
 

 

Journal of Oral Rehabilitation 
© John Wiley & Sons Ltd 

 
 

Edited By: Peter Svensson 

 

Impact Factor: 1.926 

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 23/91 

 (Dentistry Oral Surgery & Medicine) 

Online ISSN: 1365-2842 

 

 

Author Guidelines 

 

Relevant Documents: Colour Work Agreement Form  

Useful Websites: Submission Site, Author Services, Blackwell Publishing’s Ethical 

Guidelines, Guidelines for Figures 

SCOPE 

Journal of Oral Rehabilitation  is an international journal for those active in research, 

teaching and practice in oral rehabilitation and strives to reflect the best of evidence-based 

clinical dentistry. The content of the journal also reflects documentation of the possible side-

effects of rehabilitation, and includes prognostic perspectives of the treatment modalities. 

Journal of Oral Rehabilitation aims to be the most prestigious journal of dental research 

within all aspects of oral rehabilitation and applied oral physiology.   It covers all diagnostic 

and clinical management aspects necessary to re-establish a subjective and objective 

harmonious oral function.  

The focus for the journal is to present original research findings; to generate critical reviews 

and relevant case stories, and to stimulate commentaries and professional debates in Letters to 

the Editor.   We will invite relevant commercial interests to engage in the journal in order to 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2842/homepage/SN_Sub2000_F_CoW_JOOR.pdf
http://mc.manuscriptcentral.com/jor
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/publicationethics.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/publicationethics.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp


 56 

make it the international forum for debate between dental clinical dental clinical sciences and 

industry, which share a common goal: to improve the quality of oral rehabilitation. 

We would particularly like to encourage the reporting of randomised controlled trials. 

We will support our authors by posting the accepted version of articles by NIH grant-holders 

to PubMed Central upon acceptance by the journal. Authors must ensure that manuscripts are 

clearly indicated as NIH-funded using the guidelines below. 

Keywords: dental disease, dental health, dental materials, gerodontology, oral health, oral 

medicine, oral physiology, oral prostheses, oral rehabilitation, restorative dentistry, TMD. 

 

POLICIES  

Authorship Authors submitting a paper do so on the understanding that the manuscript have 

been read and approved by all authors and that all authors agree to the submission of the 

manuscript to the Journal. 

Journal of Oral Rehabilitation adheres to the definition of authorship set up by The 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). According to the ICMJE 

authorship criteria should be based on 1) substantial contributions to conception and design 

of, or acquisition of data or analysis and interpretation of data, 2) drafting the article or 

revising it critically for important intellectual content and 3) final approval of the version to 

be published. Authors should meet conditions 1, 2 and 3. 

Approvals Experimentation involving human subjects will only be published if such research 

has been conducted in full accordance with ethical principles, including the World Medical 

Association Declaration of Helsinki (version, 2002 www.wma.net/e/policy/b3.htm) and the 

additional requirements, if any, of the country where the research has been carried out. 

Manuscripts must be accompanied by a statement that the experiments were undertaken with 

the understanding and written consent of each subject and according to the above mentioned 

principles. A statement regarding the fact that the study has been independently reviewed and 

approved by an ethical board should also be included. Editors reserve the right to reject papers 

if there are doubts as to whether appropriate procedures have been used. 

When experimental animals are used the methods section must clearly indicate that adequate 

measures were taken to minimize pain or discomfort. Experiments should be carried out in 

accordance with the Guidelines laid down by the National Institute of Health (NIH) in the 

USA regarding the care and use of animals for experimental procedures or with the European 

Communities Council Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC) and in accordance with 

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm


 57 

local laws and regulations. 

All studies using human or animal subjects should include an explicit statement in the 

Material and Methods section identifying the review and ethics committee approval for each 

study, if applicable. Editors reserve the right to reject papers if there is doubt as to whether 

appropriate procedures have been used. 

Consent for publication If individuals might be identified from a publication (e.g. from 

images or description) authors must obtain explicit informed consent from the individual. 

Please do not confuse this with consent for the procedure (above). Consent for publication is 

required for studies involving human subjects ‒ ALL case reports, letters that describe cases 

and some original articles. Cohort studies are exempt; instead evidence of IRB approval 

(name of IRB, date of approval and approval code/reference number) must be provided. 

Conflict of Interest and Source of Funding Journal of Oral Rehabilitation requires that all 

authors (both the corresponding author and co-authors) disclose any potential sources of 

conflict of interest. Any interest or relationship, financial or otherwise that might be perceived 

as influencing an author’s objectivity is considered a potential source of conflict of interest. 

These must be disclosed when directly relevant or indirectly related to the work that the 

authors describe in their manuscript. Potential sources of conflict of interest include but are 

not limited to patent or stock ownership, membership of a company board of directors, 

membership of an advisory board or committee for a company, and consultancy for or receipt 

of speaker's fees from a company. If authors are unsure whether a past or present affiliation or 

relationship should be disclosed in the manuscript, please contact the editorial office at 

jooredoffice@wiley.com. The existence of a conflict of interest does not preclude publication 

in this journal. 

The above policies are in accordance with the Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals produced by the International Committee of Medical 

Journal Editors (http://www.icmje.org/). It is the responsibility of the corresponding author to 

have all authors of a manuscript fill out a conflict of interest disclosure form, and to upload all 

forms together with the manuscript on submission. The disclosure statement should be 

included under Acknowledgements. Please find the form below: 

Conflict of Interest Disclosure Form  

Peer review All papers published in Journal of Oral Rehabilitation are subject to peer 

review. Papers that are outside the scope of the journal, that do not comply with the guidelines 

below or are otherwise judged to be unsuitable by the editor will be rejected without 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2842/homepage/jooredoffice@wiley.com
http://www.icmje.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2842/homepage/Wiley_Author_CoI_Disclosure_form.zip


 58 

review.  Appropriate papers are sent to at least two independent referees for evaluation.  

Authors are encouraged to suggest reviewers of international standing. Referees advise on the 

originality and scientific merit of the paper; the Editor in Chief and editorial board, decide on 

publication. The Editor-in-Chief’s decision is final. 

Appeals The decision on a paper is final and cannot be appealed. 

 

PRE-SUBMISSION ADVICE AND PREPARATION 

Before submitting your manuscript, ensure that you refer to the requirements below, which 

explain the file types, structure and supporting information required for a successful 

submission. 

SUBMISSIONS THAT DO NOT CONFORM TO OUR REQUIREMENTS WILL BE 

UNSUBMITTED. THE EDITOR MAY REJECT YOUR SUBMISSION IF THESE 

GUIDELINES ARE NOT MET. 

Writing should be clear and simple, avoiding excessive use of the passive, and written in good 

clear 'international' English. 

Particularly if English is not your first language, before submitting your manuscript you may 

wish to have it edited for language. This is not a mandatory step, but may help to ensure that 

the academic content of your paper is fully understood by journal editors and reviewers. 

Language editing does not guarantee that your manuscript will be accepted for publication. If 

you would like information about one such service please see 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. The Editor may recommend an 

English Language Editing Service to an author as a condition of acceptance. There are other 

specialist language editing companies that offer similar services and you can also use any of 

these. Authors are liable for all costs associated with such services. 

 

Manuscripts and tables In order to be processed by our production team, all files should be 

editable, prepared in an appropriate word processing package and saved as .doc or .rtf.  Please 

note: PDF (.pdf) is not a .doc or .rtf file format and is therefore not an appropriate file type. 

Manuscripts should be double line spaced with 2.5cm margins. Use 10pt Helvetica font. 

Headings: main (section) headings [A] in bold sentence case; sub-headings [B] in italic 

sentence case; sub-sub-headings [C] in italic sentence case with the text continued on the 

same line. 

Figures For help and advice on preparing your artwork, see 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp


 59 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp 

TIFF and EPS are preferred file formats. Figures should be prepared in an appropriate graphic 

package and named according to DOS conventions, e.g. 'figure1.tif'.  PLEASE NOTE our 

submission system does not accept RAR files. Space in the print version is limited. Please 

consider if any of your figures (or tables) could appear online only. Additional figures and 

tables can be made available on the web version of the journal – please see below. 

  

Line work (vector graphics) and combined images (photographs with lines/ bars)- .ai (Adobe 

Illustrator)/ Encapsulated PostScript (.eps). There is a ‘save as’ function in most statistical/ 

spreadsheet packages such as Microsoft Excel that allows files to be saved in eps format. 

Lines should not be thinner than 0.25 pts and in-fill patterns and screens should have a density 

of at least 10%. Use 10pt Helvetica font for labels. The optimal resolution for these images is 

600‒1200dpi. 

Photographs should be saved as high-resolution (300dpi) .tif files at 1.5x desired print size. 

Lower resolutions (<300 dpi) may compromise output quality. 

Supplementary data  Supporting material that is too lengthy for inclusion in the full text of 

the manuscript, but would nevertheless benefit the reader, can be made available by the 

publisher as online-only content, linked to the online manuscript. The material should not be 

essential to understanding the conclusions of the paper, but should contain data that is 

additional or complementary and directly relevant to the article content. Such information 

might include the study protocols, more detailed methods, extended data sets/data analysis, or 

additional figures (including). 

All material to be considered as supplementary data must be uploaded as such with the 

manuscript for peer review. It cannot be altered or replaced after the paper has been accepted 

for publication. Please indicate clearly the material intended as Supplementary Data upon 

submission. Also ensure that the Supplementary Data is referred to in the main manuscript. 

Please label these supplementary figures/tables as S1, S2, S3, etc. Full details on how to 

submit supporting information, can be found at 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/suppinfo.asp 

Permission to include other’s work Permission to reproduce material within the manuscript 

must be obtained in advance by the corresponding author. Refer to the original publisher, who 

is responsible for managing the rights of the original author. Expect this to take up to six 

weeks. Once granted, upload a copy of the approval as a supporting file. An 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/suppinfo.asp


 60 

acknowledgement to the source must be made in your text.  

SUBMISSION REQUIREMENTS All submissions to Journal of Oral Rehabilitation 

should conform to the uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

journals, drawn up by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) see 

http://www.icmje.org/. 

 

General requirements All submissions should include the following: 

Main document 

1.   Title and running head (short title); 

2.       Article category; 

3.       First name, middle initial (if any) and family name of all authors – no degree/ titles/ 

positions of responsibility. All those listed as authors must fulfil the ICMJE criteria; 

4.       Affiliations should be written after the authors list as follows: 

Department/Division/Unit name, if any; affiliation name/City (without state)/Country; 

5.       Correspondence should be written after the affiliations list as follows: write only the 

title of one corresponding author (Mr/Mrs/Ms/Dr/Prof), first name(s) written with initials 

only, and followed by the last name  –  e.g. Dr. J. E. Smith; add 

Department/Division/Unit name, if any/ affiliation name/Street address/ City/ postal code 

/Country/ Email address; 

6.       A structured abstract (summary  for review papers); 

7.       Six MeSH-compliant keywords http://www.nlm.nih.gov/mesh 

8.       Main body containing sections on background, methods, results and conclusions, with 

the appropriate heading. 

9.       Disclosure/ Acknowledgements: I ndicate at the end of the text before references: 1. 

Any necessary ethical approval(s); 2. The source of funding for the study; and 3. Any 

conflict of interest. 

10.   A reference list in Vancouver style (Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36-47), in the order 

made in the text. Example: confirmed by other studies.23 /  23 Moher D, Liberati A, 

Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-

analyses: the PRISMA statement. BMJ 2009; 339: b2535. 

For books, names and initials of all authors, the full title, place of publication, publisher, year 

of publication and page number should be given. 

11.   Tables – if appropriate, in tabulate text. Do not embed tables. 

http://www.icmje.org/
http://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/article-submission/authorship-contributorship


 61 

12.   Figure legends – if appropriate, in a list following the references/ tables. (Figures must 

be uploaded additionally as individual graphic files. Please do not embed figures.) 

 

Accepted article types 

Original research  –  structured abstract of no more than 250 words should include the 

following: background, objective(s), methods (include design, setting, subject and main 

outcome measures as appropriate), results and conclusion. Original articles that describe cases 

require parental/ patient consent. For cohort studies, please upload a copy of your IRB 

approval. Maximum words – 3000; maximum figures and tables – 6; maximum references – 

30.  

Reviews  –  structured summary giving information on methods of selecting the publications 

cited. Maximum words – 3000; maximum figures and tables – 6; maximum references – no 

limit. 

Case reports  –  only exceptional reports that have important education or safety messages 

will be considered. Our current rejection rate is 90%. Conclude with 3 learning points for our 

readers. All case reports require parental/ patient consent for publication. Maximum words – 

2000; maximum figures or tables – 1; maximum references – 5 

We work together with Wiley’s Open Access journal, Clinical Case Reports, to enable rapid 

publication of good quality case reports that we are unable to accept for publication in our 

journal. Authors of case reports rejected by our journal will be offered the option of having 

their case report, along with any related peer reviews, automatically transferred for 

consideration by the Clinical Case Reports editorial team. Authors will not need to reformat 

or rewrite their manuscript at this stage, and publication decisions will be made a short time 

after the transfer takes place. Clinical Case Reports will consider case reports from every 

clinical discipline and may include clinical images or clinical videos. Clinical Case Reports is 

an open access journal, and article publication fees apply. For more information please go to 

www.clinicalcasesjournal.com. 

Correspondence – Letters to the editor are encouraged, particularly if they comment, question 

or criticize original articles that have been published in the journal. Letters that describe cases 

require parental/ patient consent for publication. 

Maximum words – 1500; maximum figures and tables – 1; maximum references – 5. 

Guidelines on specific papers 

Randomised clinical trials (RCTs) must conform to the CONSORT statement 

http://www.clinicalcasesjournal.com/


 62 

http://www.consort-statement.org on the reporting of RCTs. A flow diagram of subjects, the 

trial protocol, and the registration details of the trial must be included in the paper along with 

and a numbered checklist provided as supplementary material. 

Diagnostic studies must conform to the STARD statement http://www.stard-statement.org/. 

 A flow diagram of subjects, the trial protocol, and the registration details of the trial must be 

included in the paper along with and a checklist provided as supplementary material. 

Qualitative research – authors should refer to the EQUATOR NETWORK resource centre 

guidance on good research reporting http://www.equator-network.org,which has the full suite 

of reporting guidelines (both quantitative and qualitative). 

Observational studies (Epidemiology) please follow the STROBE guidelines http:// 

www.strobe-statement.org/and submit the study protocol as supplementary material. 

Systematic reviews/ meta-analysis of randomised trials and other evaluation studies must 

conform to PRISMA guidelines http://www.prisma-statement.org (these have superseded the 

QUOROM guidelines) and submit the study protocol as supplementary material. 

SUBMISSION  Submissions must have been read and approved by all authors. Submission 

of a manuscript implies that it reports unpublished work and that it is not under active 

consideration for publication elsewhere, nor been accepted for publication, nor been published 

in full or in part (except in abstract form). 

All material to be considered for publication in Journal of Oral Rehabilitation should be 

submitted via the journal's online submission system at ScholarOne Manuscripts 

http://mc.manuscriptcentral.com/jor 

Full instructions and support are available on the site and a user ID and password can be 

obtained on the first visit. If you have any queries please contact Lou Whelan, Journal of Oral 

Rehabilitation Editorial Office: jooredoffice@gmail.com 

Once you are ready to submit, check: 

Your main document conforms to our requirements; Figures are uploaded as graphic 

files; Supporting documents are uploaded and designated correctly; and You have completed 

all submission steps. 

Failure to do so will result in your files returned to your author centre. You will receive an 

email detailing corrections required. 

ACCEPTANCE 

Copyright 

If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the 

http://www.consort-statement.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.bmj.com/cgi/content/full/335/7624/806?ijkey=.ZbWdYYluLN9w&keytype=ref&siteid=bmjjournals
http://www.prisma-statement.org/
mailto:jooredoffice@gmail.com


 63 

paper will receive an email prompting them to login into Author Services; where via the 

Wiley Author Licensing Service (WALS) they will be able to complete the license agreement 

on behalf of all authors on the paper. 

For authors signing the copyright transfer agreement 

If the OnlineOpen option is not selected the corresponding author will be presented with the 

copyright transfer agreement (CTA) to sign. The terms and conditions of the CTA can be 

previewed in the samples associated with the Copyright FAQs below: 

CTA Terms and Conditions http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html 

For authors choosing OnlineOpen 

If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of the 

following Creative Commons License Open Access Agreements (OAA): 

Creative Commons Attribution Non-Commercial License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial -NoDerivs License OAA 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the 

Copyright FAQs hosted on Wiley Author Services http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---

copyright-_301.html and visit 

http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

If you select the OnlineOpen option and your research is funded by certain funders [e.g. The 

Wellcome Trust and members of the Research Councils UK (RCUK) or the Austrian Science 

Fund (FWF)] you will be given the opportunity to publish your article under a CC-BY license 

supporting you in complying your Funder requirements. For more information on this policy 

and the Journal’s compliant self-archiving policy please visit: 

http://www.wiley.com/go/funderstatement. 

For RCUK, Wellcome Trust, FWF authors click on the link below to preview the terms and 

conditions of this license: 

Creative Commons Attribution License OAA 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the 

Copyright FAQs hosted on Wiley Author Services http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---

copyright-_301.html and visit 

http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

Colour 

Journal policy states authors pay the full cost for the reproduction of their colour artwork. On 

acceptance of your paper for publication, if you would like for your figures to appear in 

colour complete and sign the Colour Work Agreement Form (CWAF). The form can be 

http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html.
http://www.wiley.com/go/funderstatement
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815641.html
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html.


 64 

downloaded from here. 

Once completed, please return the form (hard copy with original signature) to Customer 

Services via regular mail to the address below: 

Customer Services (OPI), John Wiley & Sons Ltd, European Distribution Centre, New Era 

Estate, Oldlands Way, Bognor Regis, West Sussex PO22 9NQ, UK 

Manuscripts received with colour files WILL NOT be reproduced in colour unless a CWAF 

has been received. 

Proofs 

Proofs will be sent to the corresponding author and should be returned within 48 hours of 

receipt to avoid delay in publication. Overseas contributors should ensure that a rapid airmail 

service is used. Authors are encouraged to use E-annotation tools available in Adobe Acrobat 

Professional or Acrobat Reader (version 7.0 or above) to e-annotate the PDF copy of their 

proofs, which can be returned electronically. 

AUTHOR BENEFITS 

Open Access Publishing OnlineOpen is available to authors of primary research articles 

who wish to make their article available openly on publication, or whose funding agency 

requires grantees to archive the final version of their article. With OnlineOpen, the author, the 

author's funding agency, or the author's institution pays a fee to ensure that the article is 

openly available  upon publication via Wiley Online Library, as well as deposited in the 

funding agency's preferred archive. For the full list of terms and conditions, see 

http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms.  Any authors wishing to send 

their paper OnlineOpen will be required to complete the payment form available from our 

website at https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp.  Prior to 

acceptance, there is no requirement to inform the Editorial Office that you intend to publish 

your paper OnlineOpen if you do not wish to. All OnlineOpen articles are treated in the same 

way as any other article. They go through the journal's standard peer-review process and will 

be accepted or rejected based on their own merit.  

Early View 

Journal of Oral Rehabilitation  has an Early View service. Early View articles are complete 

full-text articles published online in advance of their publication. Articles are therefore 

available as soon as they are ready, rather than having to wait for the next scheduled issue. 

Early View articles are complete and final. They have been fully reviewed, revised and edited 

for publication, and the authors' final corrections have been incorporated. Because they are in 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2842/homepage/SN_Sub2000_F_CoW_JOOR.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/onlineOpenOrder
https://onlinelibrary.wiley.com/onlineOpenOrder
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp


 65 

final form, no changes can be made after Early View publication. The nature of Early View 

articles means that they do not yet have volume, issue or page numbers, so Early View 

articles cannot be cited in the traditional way. They are therefore given a Digital Object 

Identifier (DOI), which, if cited with the journal name and year of publication. allows the 

article to be cited and tracked before it is allocated to an issue. After publication, the DOI 

remains valid and can continue to be used to cite and access the article.  

Author Services http://authorservices.wiley.com/bauthor/ Online production tracking is 

available for your article through  Author Services. Author Services enables authors to track 

their article - once it has been accepted - through the production process to publication online 

and in print. Authors can check the status of their articles online and choose to receive 

automated e-mails at key stages of production so they don’t need to contact the production 

editor to check on progress. Visit http://authorservices.wiley.com/bauthor/ for more details on 

online production tracking and for a wealth of resources including FAQs and tips on article 

preparation, submission and more. 

Free access to the final PDF offprint of your article will be available only via Author 

Services. Please therefore sign up for Author Services if you would like to access your article 

PDF offprint and enjoy the many other benefits the service offers. 

Offprints 

Additional paper offprints may be ordered online. Please click on the following link, fill in the 

necessary details and ensure that you type information in all of the required fields: 

Offprint.Cosprinters . If you have queries about offprints please email 

offprint@cosprinters.com. 

Back issues 

Single issues from current and recent volumes are available at the current single issue price 

from cs-journals@wiley.com. Previous volumes can be obtained from the Periodicals Service 

Company, 11 Main Street, Germantown, NY 12526, USA. Email: psc@periodicals.com 

Orders from the UK will be subject to the current UK VAT charge. For orders from the rest of 

the European Union, we will assume that the service is provided for business purposes. Please 

provide a VAT number for yourself or your institution and ensure you account for your own 

local VAT correctly. 

Video Abstracts 

A video abstract can be a quick way to make the message of your research accessible to a 

much larger audience. Wiley and its partner Research Square offer a service of professionally 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/
http://offprint.cosprinters.com/cos/bw/main.jsp?SITE_ID=bw&FID=USER_HOME_PG


 66 

produced video abstracts, available to authors of articles accepted in this journal. You can 

learn more about it at www.wileyauthors.com/videoabstracts . If you have any questions, 

please direct them to videoabstracts@wiley.com 

 

 

http://www.wileyauthors.com/videoabstracts
http://videoabstracts@wiley.com/

