
 

 

 

BRUNNA HADDAD ANHESINI 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualidade marginal de restaurações cervicais, feitas com materiais de 

diferentes módulos de elasticidade, em pré-molares submetidos a 

carregamento oclusal excêntrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Paulo 

2016 



 

 



 

 

 

BRUNNA HADDAD ANHESINI 

 

 
 
 
 

Qualidade marginal de restaurações cervicais, feitas com materiais de 

diferentes módulos de elasticidade, em pré-molares submetidos a 

carregamento oclusal excêntrico 

 
 

Versão Corrigida 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São 
Paulo, pelo Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia, para obtenção do título 
de Mestre em Ciências.  
 
Área de concentração: Dentística 
 
Orientador: Profa. Dra. Luciana Fávaro 
Francisconi dos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2016 

 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação 
Serviço de Documentação Odontológica 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
 

 
Anhesini, Brunna Haddad. 

Qualidade marginal de restaurações cervicais, feitas com materiais de diferentes 
módulos de elasticidade, em pré-molares submetidos a carregamento oclusal 
excêntrico / Brunna Haddad Anhesini; orientadora Luciana Fávaro Francisconi dos 
Rios -- São Paulo, 2016. 

97 p. : fig., tab.; 30 cm. 
 
 

 Dissertação (Mestrado) -- Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Área de 
Concentração: Dentística. -- Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo. 

Versão corrigida. 
 
 

   1. Resinas compostas. 2. Cimentos de Ionômeros de vidro. 3. Microscopia 
confocal. I. Rios, Luciana Fávaro Francisconi dos. II. Título. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Anhesini BH. Qualidade marginal de restaurações cervicais, feitas com materiais de 
diferentes módulos de elasticidade, em pré-molares submetidos a carregamento 
oclusal excêntrico. Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Ciências. 
 
 
 
Aprovado em:     /     /2016 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 

 

 

Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 

 

Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 

 

Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico a conclusão deste trabalho primeira e principalmente a Deus: sem Ele 

nada teria sido possível. 

 

 

Aos meus pais, Oldesio e Marcia, pelo amor e apoio incondicionais em todos 

os momentos da minha vida. Por me incentivarem a dar sempre o meu melhor e por 

não me deixarem desistir nos momentos difíceis. Por me ensinarem o verdadeiro 

sentido da vida e por simplesmente existirem. Vocês são o amor da minha vida. 

 

 

À minha irmã Marina, que é minha companheira, minha amiga, confidente e 

roommate. Obrigada por simplesmente estar ao meu lado, me ajudar no inglês e me 

mostrar o quanto eu posso ser paciente. Amo muito você. 

 

 

A toda a minha grande família. Meus avós, meus tios e tias, primos e primas 

e agregados. Por me ensinarem o verdadeiro sentido da palavra “Família”. 

 

 

Aos queridos Dr. Aldo Brugnera e Dra. Fátima Zanin, que foram, além da 

minha primeira família em São Paulo, meus guias. Acolheram-me de braços abertos 

e me mostraram o que se espera de um verdadeiro profissional: dedicação, amor e 

muito estudo. 

 

 

Aos meus amigos de Cuiabá, Ingrid, Bruna, Raquel, Julia, Nathalia, Celso, e 

muitos outros, que estiveram presente, mesmo que de longe, durante toda minha 

jornada, me apoiando e encorajando. Amo vocês. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aos meus novos amigos de São Paulo, todas as meninas da especialização, 

aos colegas de pós-graduação, e principalmente a Gabriela, Sávio, Carlos, 

Tamile, Paula e Eric, que foram como presentes de Deus. Estiveram ao meu lado 

em todos os momentos, de dificuldade, tristeza, felicidade, trabalho, comilança ou de 

complexas conversas. Vocês tornaram tudo mais fácil e alegre. Estarão para sempre 

dentro do meu coração. 

 

 

À minha professora, orientadora e amiga Luciana Fávaro Francisconi dos 

Rios, por todo o ensinamento, companheirismo, amizade e apoio. Você é uma 

pessoa muito especial para todos que a cercam, um exemplo de humildade, 

dedicação e profissionalismo. Não tenho palavras suficientes para agradecer tudo o 

que fez por mim. Agradeço muito a Deus por tê-la colocado em minha vida e por ter 

tido a honra de ser sua primeira orientada. 

 

 

A todos os professores e funcionários do Departamento de Dentística, que 

me receberam de braços abertos, me ensinaram, ajudaram e estiveram sempre 

presentes. 

 

 

Às alunas de Iniciação Científica, Karin e Juliana, pela troca de aprendizado, 

amizade, e por todos os trabalhos feitos juntas. Vocês são incríveis. 

 

 

Aos alunos da graduação, por proporcionarem-me grande aprendizado, 

receberem-me de braços abertos, e aceitarem de bom grado tudo que pude 

oferecer. 

 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estiveram presentes, 

ajudaram, e fizeram desses momentos especiais. O meu muito obrigada! 

 

 



 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Dr. Marco Antonio Zago, digníssimo reitor da Universidade de São 

Paulo;  

 

Ao Prof. Dr. Waldyr Antônio Jorge, digníssimo diretor da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo; 

 

Ao Prof. Dr. Giulio Gavini, digníssimo chefe do Departamento de Dentística da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 

 

Ao Prof. Dr. Edgard Michel Crosato, digníssimo Presidente da Comissão de 

Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), órgão de fomento de meu mestrado (Programa de Demanda Social, de 

08/2014 a 07/2016). 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

concessora de Auxílio Regular (processo 2014/13444-7) à Profa. Dra. Luciana 

Fávaro Francisconi dos Rios, para desenvolvimento do presente estudo. 

 

Ao Mario Costa Cruz, responsável pelo laboratório de Microscopia Confocal do 

Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa - USP, pelo apoio na obtenção das 

imagens ora avaliadas. 

 

Ao Prof. Dr. Heitor Marques Honório, pela ajuda e suporte com a análise 

estatística e respectiva interpretação. 

 

E a todos que, de uma forma ou outra, contribuíram com este trabalho... 

 

... muito obrigada! 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprenda como se você fosse viver para sempre, 

 Viva como se você fosse morrer amanhã.” 

 

Mahatma Gandhi 



 

 



 

 

 

RESUMO 

 
 

Anhesini BH. Qualidade marginal de restaurações cervicais, feitas com materiais de 
diferentes módulos de elasticidade, em pré-molares submetidos a carregamento 
oclusal excêntrico [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2016. Versão Corrigida. 

 

 

Os materiais restauradores utilizados na região cervical dos dentes podem ser 

afetados por resultantes de forças oclusais excêntricas, que já podem ter contribuído 

à formação da lesão, e deveriam ser capazes de resistir às tensões. Não há 

consenso, porém, quanto ao papel de diferentes materiais, quiçá especialmente no 

tocante a seus módulos de elasticidade, no sucesso das respectivas restaurações. 

Avaliou-se, pois, a influência do uso desses materiais, com módulos de elasticidade 

(E) distintos em essência, e da associação entre eles, na qualidade marginal de 

restaurações cervicais em pré-molares submetidos a carregamento oclusal 

excêntrico. Cavidades cervicais em forma de cunha, preparadas em pré-molares 

unirradiculares superiores humanos, hígidos e extraídos, foram restauradas com 

uma resina composta (RC: Z250 XT, n=20); com a resina em associação a um 

ionômero modificado por resina para forramento (Mista/M: Vitrebond, n=20); ou com 

um ionômero modificado por resina para restauração (CIV: Vitremer, n=20). Metade 

dos dentes de cada grupo foi submetida a carregamento oclusal excêntrico (coe: 

inclusão em resina acrílica e ligamento periodontal artificial, 150 N, 106 ciclos, 2,5 

Hz), e a outra metade, apenas armazenada por período de tempo equivalente 

(Controle/c: água destilada, 37º C). Um sistema adesivo marcado por fluoresceína 

foi utilizado para delimitação dos defeitos formados, que foram avaliados por meio 

de Microscopia Confocal de Varredura a Laser. Para a presença ou ausência de 

fendas marginais aplicou-se, num contexto geral, para cada fator em estudo 

(carregamento oclusal excêntrico - coe / c; material restaurador - RC / M / CIV), o 

teste do qui-quadrado (α=0,05). Em específico, aplicaram-se, individualmente, em 

cada nível do fator carregamento oclusal excêntrico, e em cada nível do fator 

material restaurador, respectivamente, o teste do qui-quadrado e o teste exato de 

Fisher (α=0,05). Para a localização das fendas em relação às paredes cavitárias (O: 

oclusal / C: cervical / OC: ambas) aplicou-se, para cada fator em estudo, o teste do 



 

 

qui-quadrado (α=0,05). O teste de Mann-Whitney foi aplicado para a largura e a 

profundidade das fendas marginais, para comparar os diferentes níveis do fator 

carregamento oclusal excêntrico, e o teste de Kruskal-Wallis, para comparar os 

diferentes níveis do fator material restaurador (α=0,05). Numa conjuntura 

abrangente, nenhum dos fatores associou-se significativamente com as variáveis de 

resposta qualitativas nominais ou exerceu influência sobre as quantitativas.  Mais 

especificamente, por exclusivo quando da aplicação do carregamento oclusal 

excêntrico, o uso dos diferentes materiais restauradores associou-se 

significativamente com a frequência de fendas marginais (RC>M>CIV). Ainda que a 

qualidade marginal de restaurações cervicais possa não ser influenciada, de 

maneira geral, pelo carregamento oclusal ou pelo uso de diferentes materiais, 

inclusive em associação, o aspecto desfavorável do emprego da resina composta 

pode tornar-se relevante, em particular, quando da existência de carga oclusal 

excêntrica. 

 

 

Palavras-chave: Resinas Compostas. Cimentos de Ionômeros de Vidro. Força 

Oclusal. Adaptação Marginal Dentária. Microscopia Confocal. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Anhesini B H. Marginal quality of cervical restorations, made with materials of 
different moduli of elasticity, in premolars subject to eccentric occlusal loading 
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Corrigida. 

 

 

Restorative materials used in the cervical region of teeth may be impacted by 

resultants of eccentric occlusal loads that have already contributed to the formation 

of the lesion, and should be capable of withstanding the stresses. There is no 

consensus, however, about the role of different materials, maybe especially 

regarding their moduli of elasticity, in the success of respective restorations. The 

influence of the use of these materials, with different moduli of elasticity (E) in 

essence, and of their association, on marginal quality of cervical restorations in 

premolars subjected to eccentric occlusal loading was evaluated thus. Cervical 

wedge-shaped cavities, prepared in human upper single-rooted premolars, healthy 

and extracted, were restored with a resin composite (RC: Z250 XT, n=20); with the 

composite in combination with a resin-modified lining ionomer (Mixed/M: Vitrebond, 

n=20), or with a resin-modified restorative ionomer (GIC: Vitremer, n=20). Half of the 

teeth of each group was subjected to eccentric occlusal loading (eol: embedment in 

acrylic resin, artificial periodontal ligament, 150 N, 106 cycles, 2.5 Hz), and the other, 

only stored for an equivalent period of time (Control/c: distilled water, 37°C).  A 

fluorescein-marked adhesive system was used for delimitation of formed defects, 

which were evaluated by means of Laser Scanning Confocal Microscopy. For the 

presence or absence of marginal gaps, in a general context and for each factor under 

study (eccentric occlusal loading - eol / c; restorative material - RC / M / GIC), chi-

square test was applied (α=0.05). In specific, individually, at each level of the factor 

eccentric occlusal loading, and at each level of the factor restorative material, chi-

square test and Fisher's exact test were respectively applied (α=0.05). For the 

location of the gaps in relation to the cavity walls (O: occlusal / C: cervical / OC: 

both), for each factor under study, chi-square test was applied (α=0.05). The Mann-

Whitney test was applied to the width and depth of marginal gaps, to compare the 

different levels of the factor eccentric occlusal loading, and the Kruskal-Wallis test, to 



 

 

compare the different levels of the factor restorative material (α=0.05). In a 

comprehensive view, none of the factors was significantly associated with qualitative 

response variables or wielded any influence on the quantitative ones. More 

specifically, for exclusive when eccentric occlusal loading was applied, the use of the 

different restorative materials was significantly associated with the frequency of 

marginal gaps (RC>M>GIC). Though marginal quality of cervical restorations may not 

be in general influenced by the occlusal loading or the use of different materials, 

even in association, the unfavorable aspect of the use of the resin composite may 

become relevant particularly in face of the existence of eccentric occlusal load. 

 

 

Keywords: Composite Resins. Glass Ionomer Cements. Occlusal Force. Dental 

Marginal Adaptation. Confocal Microscopy. 
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mm   Milímetro(s) 

mm2  Milímetro(s) quadrado(s) 

mW   Miliwatt(s) 

N   Newton(s) 

n  número de espécimes 

nm   Nanômetro(s) 

no   Número(s) 

O   Oclusal 

oC   Grau(s) Celsius 

OC   Ocluso-cervical 

OD   Ocluso-distal 

OM   Ocluso-mesial 

R   Comprimento radicular 

RC   Resina Composta 

RCc  Resina Composta Controle 

RCcoe Resina Composta sob Carregamento Oclusal Excêntrico 

rpm   Rotação(s) por minuto 

s   Segundo(s) 

VL   Vestíbulo-lingual 

α   Nível de significância 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Lesões cervicais não cariosas (LCNCs) são comumente detectadas em 

pacientes jovens e tornam-se ainda mais frequentes com o avanço da idade (Smith; 

Robb, 1996; Akgül et al., 2003; Smith et al., 2008; Wood et al., 2008; Reyes et al., 

2009). A prevalência é alta em pré-molares superiores (Aw et al., 2002; Wood et al., 

2008; Reyes et al., 2009) e o formato da lesão provavelmente reflete o fator, dentre 

fricção (ou abrasão), biocorrosão (resultado de degradação química, bioquímica e 

eletroquímica, classicamente conhecida como erosão), e concentração de tensões 

(ou seja, abfração), que mais contribuiu para sua formação (Grippo et al., 2012).  

Ainda que a identificação de um único fator etiológico seja raramente 

possível, alguns pesquisadores acreditam fortemente que lesões em forma de 

cunha, ou V, especialmente profundas e com margens definidas/afiadas são 

iniciadas primariamente por abfração (Grippo, 1991; Lee et al., 2002; Rees et al., 

2003; Grippo et al., 2012). Os tecidos mineralizados são progressivamente rompidos 

por forças de tração originadas da flexão do dente, que se concentram na região 

cervical, onde o esmalte é pouco espesso e, ora, suscetível a microfraturas (Mc Coy, 

1982; Lee; Eakle, 1984; Grippo, 1991; Fruits et al., 2002; Rees et al., 2003; Bartlett; 

Shah, 2006; Bernhardt et al., 2006; Smith et al., 2008; Wood et al., 2009; Reyes et 

al., 2009; Pecie et al., 2011; Grippo et al., 2012; Brandini et al., 2012; Antonelli et al., 

2013; Guimarães et al., 2014). Modelos analíticos ratificam que tensões de tração 

resultantes de forças parafuncionais concentram-se na região cervical dos dentes 

(Goel et al., 1991; Rees, 1998; Palamara et al., 2001; Rees et al., 2003; Rees; 

Hammadeh, 2004; Rees, 2006), e estudos populacionais correlacionam tanto fatores 

oclusais (Grippo et al., 1991; Miller et al., 2003; Takehara et al., 2008) quanto o 

bruxismo (Xhonga, 1977; McCoy, 1982; Tanaka et al., 2003) com LCNCs 

(Guimarães et al., 2014). 

Diante desse cenário, não há evidências que suportem a existência de uma 

melhor estratégia de tratamento a ser adotada. Admite-se, ainda que de maneira 

controversa, que o ajuste oclusal, desde que uma interferência seja diagnosticada, 

previne a instalação e limita a progressão das lesões (Perez et al., 2012). Em se 

tratando de LCNCs já estabelecidas, as tensões tendem a se concentrar na região 

do defeito (Guimarães et al., 2014; Soares et al., 2015), que se não restaurado, 
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acaba por favorecer a deterioração da estrutura remanescente (Grippo, 1992; 

Eliguzeloglu et al., 2011; Soares et al., 2015). Pintado et al. (2000) detectaram 

aumento no volume de perda de estrutura dentária após observar um paciente com 

três LCNCs por 14 anos e Grenness et al. (2009) reportaram aumentos anuais de 

0,08 mm e 0,56 mm2, em profundidade e área, respectivamente, ao avaliarem por 2 

anos a evolução de uma LCNC em um canino de um paciente. LCNCs são 

propensas a tornarem-se gradualmente anguladas, uma vez que tensões de tração 

se concentram em sua região mais profunda, promovendo a desintegração dos 

tecidos dentários (Kuroe et al., 2000; Pintado et al., 2000; Guimarães et al., 2014). 

 Supostamente, a restauração reduziria a concentração de tensões no vértice 

(porção mais profunda) da lesão, e, por conseguinte, sua progressão (Grippo, 1992; 

Kuroe et al., 2000). A insatisfação do paciente com o aspecto estético, a retenção de 

alimentos ou biofilme na lesão, danos aos tecidos periodontais, hipersensibilidade 

dentinária e possibilidades de fratura ou envolvimento pulpar são outras razões para 

se indicar o tratamento restaurador (Ichim et al., 2007b; Pecie et al., 2011; Chee et 

al., 2012; Guimarães et al., 2014). 

 Há que se considerar, porém, que talvez um ponto crucial para o sucesso 

dessa intervenção seja a seleção do material (Ichim et al., 2007b; Pecie et al., 2011), 

já que resultantes de cargas oclusais concentram-se em determinadas regiões da 

restauração. Dentre as resinas compostas, os cimentos de ionômero de vidro (CIVs), 

e mesmo os compômeros (Hood, 1991; Kuroe et al., 2000; Ichim et al., 2007b; 

Pollington; Van Noort, 2008; Francisconi et al., 2009b Senawongse et al., 2010; 

Pecie et al., 2011; Perez et al., 2012), acredita-se que materiais mais flexíveis seriam 

capazes de deformarem-se, de maneira similar à estrutura dentária, sob tensões, 

reduzindo a deterioração da integridade marginal ou as chances de deslocamento 

da restauração (Heymann et al., 1991; Powell et al., 1995; van Dijken, 2005; 

Eliguzeloglu et al., 2011). 

 Francisconi et al. (2009a) verificaram que restaurações cervicais de resina 

composta em pré-molares submetidos a carregamento oclusal apresentaram maior 

frequência de defeitos marginais, quando comparadas àquelas em dentes não 

submetidos a tal carregamento. Similarmente, relação direta entre o uso de resinas 

de alto módulo de elasticidade (E) e insucessos clínicos foi constatada, 

especialmente em pacientes apresentando sobrecarga oclusal e facetas de 

desgaste (Fruits et al., 2002; Vasudeva et al., 2011). O módulo de Young de resinas 
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compostas associadas a sistemas adesivos parece não ser satisfatório para fazer 

com que a restauração se deforme a ponto de resistir às tensões, especialmente se 

a interface dente-restauração for estabelecida em dentina (Ichim et al., 2007b).  

Materiais com menores módulos de elasticidade são, teoricamente, aqueles 

que mais se deformariam diante das tensões induzidas pela flexão dentária (Fruits et 

al., 2002; van Dijken, 2005; Francisconi et al., 2009b; Perez et al., 2012). A 

performance clínica de restaurações de LCNCs com CIV parece ser superior à das 

resinas compostas, tanto no que se refere à qualidade marginal, quanto à retenção 

(Powell et al., 1995; Gladys et al., 1998; Brackett et al., 2002; Ozgünaltay; Onen, 

2002; Santiago et al., 2003; Franco et al., 2006). A propósito, cimentos de ionômero 

de vidro modificados por resina (CIVmr) são melhores que os convencionais quando 

se considera o vedamento marginal (Brackett et al., 1995; Pontes et al., 2014). 

 Alguns estudos, por sua vez, atestam que sob a ação de cargas 

parafuncionais, restaurações cervicais feitas com ionômero podem falhar devido à 

fratura do CIV na margem gengival, o que se relaciona à fragilidade dessa classe de 

materiais: os cimentos (Ichim et al., 2007a; Perez et al., 2012). Além disso, CIVs não 

são tão favoráveis quanto as resinas no que diz respeito às propriedades superficiais 

e à estabilidade de cor (Sidhu, 2010). 

A técnica mista, ou do sanduíche, que consiste em se aplicar uma camada de 

resina composta sobre uma de forramento com CIV, poderia ser vantajosa quando 

comparada com restaurações de resina ou CIV isoladamente (Kemp-Scholte; 

Davidson, 1990; Croll, 2004; Kovarik et al., 2005; Eliguzeloglu et al., 2011; Perez et 

al., 2012). O uso desses materiais em associação parece restringir o número de 

restaurações perdidas (Powell et al., 1995; van Dijken, 2005; Peumans et al., 2007). 

A criação de um coxim amortecedor poderia compensar tensões oclusais incidentes 

sobre a resina (Van Meerbeek et al., 1993; Montes et al., 2001; Senawongse et al., 

2010), determinando na interface dente-restauração uma área adesiva dita elástica 

(Kemp-Scholte; Davidson, 1990). 

 Contudo, ainda não existe um consenso sobre o papel de diferentes 

materiais, em especial com módulos de elasticidade distintos em essência, na 

qualidade marginal e retenção de restaurações cervicais, frequentemente 

relacionadas a resultados desfavoráveis em termos de longevidade (Heymann et al., 

1991; Browning et al., 1999; Browning et al., 2000; Ichim et al., 2007b; Peumans et 

al., 2007; Pecie et al., 2011; Perez et al., 2012). Inoportunamente, isto é 
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surpreendente, dado que a literatura mostra que tensões mecânicas, particularmente 

relacionadas a cargas oclusais parafuncionais, são reconhecidamente uma das 

causas de falha das restaurações de LCNCs (Ichim et al., 2007b). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 DESGASTE DENTÁRIO 

 

 

Proposto por Eccles (1982), o termo desgaste dentário refere-se à perda 

multifatorial de estrutura dentária por processos que não tenham envolvimento 

bacteriano (Eccles, 1982; Lee; Eakle, 1984). Tal perda de tecido duro fora 

identificada, observando-se materiais arqueológicos, já no homem pré-histórico que 

se servia de seus dentes para morder e mastigar alimentos rígidos mais 

intensamente que o homem moderno (Holbrook et al., 2003).  

Com o tempo, porém, os padrões de alimentação modificaram-se, e os 

carboidratos tornaram-se constituintes muito frequentes da dieta. Como resultado, a 

cárie dentária transfigurou-se na patologia mais prevalente da cavidade bucal. 

Posteriormente, com a compreensão aprofundada da cárie como doença, com o 

aumento da utilização do flúor e com a acentuada aplicação de agentes preventivo-

educativos, a prevalência, incidência e severidade da cárie diminuíram e a 

“expectativa de vida” dos dentes aumentou (Eccles, 1982; Petersson; Bratthall, 

1996).  

Assim, o desgaste dentário novamente apropriou-se de papel de destaque 

(Eccles, 1982; Wood et al., 2008; Eakle, 2012; Grippo et al., 2012; Senna et al., 

2012). É um processo cumulativo, que ao longo da vida pode evoluir de perda tênue 

a perda substancial da superfície dentária (Smith; Knight, 1984; Oginni; Olusile, 

2002; Wood et al., 2008). Pode ser subdividido, pois, em fisiológico e patológico. O 

desgaste fisiológico é a perda de estrutura dentária que acontece durante toda a 

vida do indivíduo, desde que não interfira na função, estética ou cause dor. Já o 

desgaste patológico relaciona-se a níveis mais intensos de destruição dentária, para 

os quais procedimentos restauradores tornam-se indicados (Bartlett et al., 1999; 

Kaidonis, 2008; Kaur et al., 2015). 

Ademais, desgaste dentário é um termo genérico que descreve a associação 

dos processos de erosão, abrasão, atrição e, quiçá, abfração; ou perdas teciduais 

com etiologia que não possa ser determinada (Barron et al., 2003; Rees, 2006).  
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Quanto à erosão dentária, é a perda de estrutura por processos químicos, 

resultado do contato de ácidos, provenientes da dieta, do estômago e presentes em 

medicamentos e mesmo no ambiente, diretamente com a estrutura dentária, ou da 

quelação, sendo que sua instalação e progressão modificam-se por diversos fatores, 

químicos, biológicos ou comportamentais (Lee; Eakle, 1984; Kaur et al., 2015; 

Batista et al., 2016). Segundo Grippo (2012), a erosão deveria ser denominada 

“biocorrosão”, termo que melhor descreve a perda de estrutura por fenômenos 

químicos, bioquímicos e eletroquímicos (Grippo et al., 2012), e não propriamente 

pelo impacto de partículas ou fluido sob pressão contra uma superfície (Eccles, 

1982; Lussi; Schaffner, 2000).  

A abrasão é a perda de estrutura dentária por processos mecânicos, pelo 

contato frequente de objetos ou substâncias com os dentes, sendo a escovação 

deletéria associada a dentifrício abrasivo a causa mais comum, seguida por maus 

hábitos, como a introdução de objetos na boca, tocando os dentes, e pelo uso de 

próteses mal adaptadas (Pindborg, 1970 apud Barllet 2006; Kaur et al., 2015).  

Já a atrição é a perda de estrutura por desgaste resultante do contato entre 

dentes antagonistas, sem intervenção de qualquer outro objeto, podendo ocorrer em 

situações funcionais, ou em situações parafuncionais, como a mastigação e o 

bruxismo, respectivamente (Imfeld, 1996).   

Por fim, a abfração, é, em teoria, resultado de forças oclusais da mastigação e 

da parafunção mastigatória, que promovem a degradação das estruturas 

mineralizadas do dente à distância dos pontos de contato oclusal (Pindborg, 1970 

apud Barllet; Shah, 20061). 

Na maioria das vezes, os processos descritos atuam em conjunto, o que torna a 

distinção da causa do desgaste bastante difícil (Eccles, 1982; Smith, 1989; Millward 

et al., 1994; Imfeld, 1996; Lambrechts et al., 1996; Bartlett et al., 1999; Holbrook et 

al., 2003; Litonjua et al., 2003; Bartlett; Shah, 2006; Nguyen et al., 2008; Senna et 

al., 2012; Antonelli et al., 2013). As lesões dele resultantes, que evidentemente não 

causadas por atrição, podem ser tipicamente denominadas lesões cervicais não 

cariosas (LCNCs) quando localizadas na, ou próximo da, junção amelo-cementária. 

É justamente nesse local que se nota a maior prevalência de lesões, vez que essa é 

                                            
1 Pindborg JJ (1970). Pathology of the dental hard tissues. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard apud 
Bartlett DW, Shah P. A critical review of non-carious cervical (wear) lesions  and the role of abfraction, 
erosion, and abrasion. J Dent Res. 2006 Apr;85(4):306-12. 
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uma região de baixa resistência estrutural, em que a camada de esmalte é pouco 

espessa e o cemento e a dentina, pouco resistentes aos impactos ambientais 

(Powers et al., 1973).  

Zsigmondy (1894 apud Rees et al., 20032) parece ter sido o primeiro a 

identificar uma lesão cervical não cariosa, descrevendo-a como sendo um defeito 

em forma de cunha na superfície vestibular dos dentes anteriores superiores. Hoje, 

as LCNCs podem ser observadas em pacientes jovens e tornam-se mais frequentes 

com o avanço da idade, especialmente depois dos 50 anos, devido à exposição por 

tempo prolongado aos fatores etiológicos (Smith; Robb, 1996; Akgul et al., 2003). A 

prevalência é alta em pré-molares e a forma da lesão provavelmente reflete o fator 

que mais contribuiu à sua formação, sendo que lesões em forma de V são, em tese, 

precipuamente iniciadas por fadiga oclusal, o que promove a abfração dentária 

(Bernhardt et al., 2006; Smith et al., 2008; Wood et al., 2009; Pecie et al., 2011; 

Brandini et al., 2012; Antonelli et al., 2013). 

Ainda que usualmente seja difícil tanto identificar o fator etiológico que mais 

tenha contribuído à perda de estrutura dentária (Nunn et al., 1996; Mahoney; 

Kilpatrick, 2003), quanto se determinar a melhor forma de lidar com as lesões 

(Brandini et al., 2012), o que se reflete em abundante literatura sobre o assunto nas 

duas últimas décadas, para um cirurgião-dentista é importante detectar o principal 

motivo do desgaste para a implementação de medidas preventivas e terapêuticas 

adequadas (Hooper et al., 2004; Lussi et al., 2004; Cerutti et al., 2006). 

 

 

2.2 ABFRAÇÃO DENTÁRIA 

 

 

No tocante à abfração dentária, o termo foi introduzido na Odontologia por 

Grippo (1991). Deriva do verbo latino frangere, fregi, fractum e é usado para 

descrever uma classe particular de desgaste, tipicamente em forma de cunha, na, ou 

próximo da, junção cemento-esmalte de um dente. Hipotetiza-se que a lesão tenha 

origem da microfratura das estruturas dentárias em áreas de concentração de 

                                            
2 Zsigmondy U. Über die keilfömigennnnnnn defekte an den facialflächen der zahnhälse. Österr Ungar 
Vjhrschr Zahnärzten. 1894;1:439-442 apud Rees JS, Jagger DC. Abfraction Lesions: Myth or Reality? 
J Esthet Restor Dent. 2003;15(5):263-71 
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tensões (McCoy, 1982; Grippo, 1991; Lee et al., 2002; Rees et al., 2003; Grippo et 

al.; 2012), teoria que ainda parece bastante controvertida (Khan et al., 1999; Litonjua 

et al., 2004; Estafan et al., 2005; Bartlett; Shah, 2006; Grippo, 2010; Litonjua, 2010).  

Forças aplicadas aos dentes, em oclusão cêntrica, inicialmente causam intrusão 

do mesmo no alvéolo, com direção compatível com seu longo eixo. Como a 

membrana periodontal tem apenas 0,25 mm de espessura (Scott; Symons, 1982), o 

dente quase que imediatamente atinge o fundo do alvéolo. Mesmo sob cargas 

inferiores a 10 N, tipicamente geradas durante a mastigação, este processo inicia-se 

e faz com que as paredes do alvéolo se dilatem. Quando a porção radicular intrui 

completamente, as cúspides dentárias começam a se deformar lateralmente (Hood, 

1991), num movimento que gera concentração de tensões na região cervical. 

Cargas excêntricas parecem, portanto, ser ainda mais prejudiciais. Os movimentos 

excursivos de lateralidade tendem a produzir maior deformação lateral das cúspides, 

já que as respectivas forças são aplicadas fora do longo eixo do dente. Estas forças 

ainda promovem um movimento de torção da estrutura dentária, além da 

deformação lateral das cúspides, o que potencialmente resulta em desenvolvimento 

de elevada tensão na região cervical. Forças da mastigação ou parafuncionais, nas 

áreas de hiper ou má-oclusão, podem, assim, promover exposição de um ou vários 

dentes a força extrema, cujas resultantes concentram-se na região cervical, onde 

provocam microfraturas no esmalte e na dentina. Essas microfraturas se propagam 

perpendicularmente ao longo eixo do dente afetado até que haja perda de estrutura 

(Lee; Eakle, 1984; Grippo, 1991; Bartlett; Shah, 2006; Romeed et al., 2012; Antonelli 

et al., 2013). 

Em qualquer sistema de dissipação de forças, a maior parte das resultantes da 

carga aplicada concentra-se no material mais rígido, com o maior módulo de 

elasticidade. O esmalte tem um módulo de elasticidade bastante elevado (≅40 GPa), 

quando comparado ao da dentina (≅15 GPa) (Ress; Jacobsen, 1993), o que faz com 

que nele se concentre, então, a maior parte das resultantes das forças aplicadas 

sobre o dente. A elevada concentração de tensões na região cervical dos dentes 

pode iniciar a propagação de trincas pelo esmalte cervical friável, fazendo com que 

pequenas porções sejam eliminadas, expondo a dentina subjacente (Spranger, 

1995). 

Dependendo das propriedades físico-químicas da saliva e do dente submetido a 

carregamento, ademais, uma diferença de potencial elétrico pode desenvolver-se, 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131203093037AAJBBTq
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131203093037AAJBBTq
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promovendo uma transferência eletroquímica de íons do dente para a saliva. Este 

efeito, chamado piezoelétrico, causaria perda de substância do dente, alterando sua 

superfície (Grippo, 1992; Grippo, 1996). Dawid et al. (1991), após análise de 72 

pacientes com lesões cervicais, observaram uma maior frequência dos defeitos em 

forma de cunha nos pacientes que possuíam desoclusão em grupo e facetas de 

desgaste. Os estudos de microscopia mostraram que houve perda de substância 

dentária, caracterizada pela fratura dos prismas de esmalte com formação de fendas 

(gaps). Os autores concluíram que as fraturas de esmalte e as alterações 

morfológicas da dentina indicam um processo dinâmico que pode ser potencializado 

por forças piezoelétricas e pela diferença entre os módulos de elasticidade do 

esmalte e da dentina. Ainda em relação às características intrínsecas do dente, o 

contorno da junção amelo-cementária pode afetar a distribuição de tensões no 

esmalte e na dentina (Goel et al., 1990; Goel et al., 1991; Levitch et al., 1994). 

Apesar de contestável, já que alguns autores defendem a necessidade de maior 

suporte científico, baseado em estudos clínicos (Khan et al., 1999; Estafan et al., 

2005; Bartlett; Shah, 2006), a teoria da abfração tem sido extensamente estudada e 

diversos trabalhos corroboram sua existência (Lee; Eakle, 1984; Telles et al., 2000; 

Maseki; Tanaka, 2006; Rees, 2006; Telles et al., 2006). Quando em oclusão 

ideal/funcional, portanto, as forças mastigatórias dissipam-se majoritariamente na 

direção do longo eixo do dente, causando mínima flexão da dentina e do esmalte. 

Quando a oclusão não é ideal/funcional, forças laterais são geradas, causando, em 

última instância, a concentração de tensões de tração e compressão em distintas 

áreas. Tensões de tração podem causar a ruptura dos cristais de hidroxiapatita (Lee; 

Eakle, 1984), que não se reorganizam em função da penetração de pequenas 

moléculas nas microfendas, impedindo a recuperação da estrutura (Grippo, 1991; 

Lee et al., 2002). 

Por assim se originarem, as lesões são usualmente agudas, em forma de 

cunha, com limites definidos, ângulos vivos e margens afiadas; apesar de se 

apresentarem com outras formas quando fatores etiológicos secundários, 

relacionados à biocorrosão e à abrasão, por exemplo, estão envolvidos (Grippo, 

1991; Grippo et al., 2012; Sawlani et al., 2016; Pereira et al., 2016). Localizam-se 

predominantemente em pré-molares e molares (Kitchin, 1941; Lee; Eakle, 1996), em 

especial em dentes isolados ou não adjacentes (Imfeld, 1996), e são condição 

comum na superfície vestibular, o que, segundo Sneed (2011), teria associação com 
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a estrutura óssea alveolar dessa região. Já que a cortical óssea vestibular é mais 

fina e que a flexão do dente durante carregamento parafuncional ocorre neste 

sentido, formam-se as lesões justamente na região de menor resistência óssea 

(Sneed, 2011). 

Clinicamente, ainda, as lesões originadas da abfração dentária podem ter 

parcela localizada em nível subgengival e são, em geral, mais profundas que as 

outras formas de desgaste. A prevalência estimada varia de 27 a 85% (Piotrowsk et 

al., 2001; Aw et al., 2002; Oginni; Olusile, 2002) e a incidência pode ser maior nos 

pacientes que apresentam bruxismo ou interferência oclusal, pelo acentuado 

carregamento (McCoy, 1982; Tanaka et al., 2003). 

Em sendo tais lesões e sua respectiva restauração ocorrências clínicas cada 

vez mais comuns, e em se considerando a alta taxa de insucesso desse tratamento, 

justifica-se o interesse da literatura em explorar de maneira mais profunda os 

mecanismos relacionados aos materiais e técnicas envolvidos no contexto (Brackett 

et al., 2002; Ichim et al., 2007a). 

 

 

2.3 RESTAURAÇÃO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS EM FORMA DE 

CUNHA 

 

 

O tratamento das LCNCs, inclusive daquelas em forma de cunha, 

potencialmente causadas por abfração, deve ser iniciado pelo controle do fator 

etiológico, a fim de se paralisar sua evolução e de se prevenir novas lesões (Smith; 

Knight, 1984). Em seguida, deve-se realizar uma adequada avaliação da condição 

da lesão, levando-se em conta: a presença de hipersensibilidade dentinária e a 

indispensabilidade do tratamento restaurador.  

Cavidades pequenas, sem sintomatologia dolorosa ou comprometimentos 

estéticos, geralmente, não necessitam de restauração (Litonjua et al., 2005; Perez et 

al., 2012). Supõe-se que o ajuste oclusal possa não só evitar a instalação das 

lesões, mas limitar sua progressão e minimizar, ainda, o fracasso das restaurações, 

o que, todavia, não tem suporte científico (Perez et al., 2012). A instalação de placas 

miorrelaxantes também pode ser suficiente para impedir a progressão das mesmas 

(Pegoraro et al., 2005). Em casos de hipersensibilidade, pode-se indicar ao paciente 
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dessensibilizantes, vernizes ou bochechos fluoretados, por exemplo (Aranha et al., 

2009). 

Restaurações passam a ser convenientes quando for preciso buscar por: 

proteção do complexo dentinopulpar, recuperação da anatomia cervical, melhora da 

estética, redução da abrasão por dentifrícios e erosão por ácidos, minimização do 

acúmulo de biofilme e retenção de alimentos na lesão, e controle de sensibilidade 

descomedida (Bader et al., 1993; Folwaczny et al., 2000; Pecie et al., 2011; Kaur et 

al., 2015).  

Restaurações são capazes, ainda, de aumentar a resistência do elemento 

dentário (Grippo, 1991; Gallien et al., 1994). Sabe-se que as lesões cervicais 

promovidas por abfração, e mesmo as multifatoriais, especialmente em forma de 

cunha, alteram a distribuição de forças pelos dentes e, assim, se não restauradas, 

podem facilitar, por meio da concentração de tensões, a deterioração da estrutura 

remanescente (Grippo, 1992; Eliguzeloglu et al., 2011).  

Teoricamente, segundo Grippo (1992), a restauração diminui a concentração de 

tensões, reduzindo a flexão do dente, e, por conseguinte, a progressão da lesão. 

Sognnaes et al. (1972), avaliando a progressão de LCNCs restauradas e não 

restauradas, nos mesmos pacientes, já haviam verificado que as restaurações 

podem reduzir a taxa de destruição da estrutura dentária. Soares et al. (2015), mais 

recentemente, concluíram o mesmo: a presença de restaurações, em resina 

composta, exerce influência significante na distribuição de tensões sobre dentes 

submetidos a carregamento oclusal, quando comparados com os portadores de 

lesões não restauradas. 

Apesar disso, não há unanimidade científica quanto ao material melhor indicado 

para restauração de LCNCs (Ichim et al., 2007b).  

Graças ao grande avanço da ciência dos materiais, principalmente dos 

adesivos, a restauração dessas lesões com mínimo ou nenhum desgaste da 

estrutura dentária e alto grau de estética tornou-se palpável. Todavia, há que se 

considerar as particularidades de cada material, quais sejam as resinas compostas, 

os cimentos de ionômero de vidro, convencionais (CIV) ou modificados por resina 

(CIVmr), e até os compômeros (Tyas, 1995; Ichim et al., 2007b; Pollington; van 

Noort, 2008; Senawongse et al., 2010; Pecie et al., 2011; Perez et al., 2012; Kumar 

et al., 2014), para que efetividade e durabilidade do tratamento sejam tangíveis. 
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Cabe ressaltar que LCNCs são um desafio para qualquer tipo de material 

restaurador, devido à morfologia complexa e à localização desfavorável, tipicamente 

com margem incisal/oclusal em esmalte e gengival em dentina (Sooraparaju et al., 

2014). A falta de retenção mecânica e a dificuldade do controle da umidade na 

confecção destas restaurações colocam a longevidade e o selamento marginal das 

mesmas à prova (Santiago et al., 2003; Franco et al., 2006). Um outro desafio é o 

fato de que a restauração estará, presumivelmente, em uma região onde se 

concentram complexas tensões, que deveriam ser contrabalançadas pela flexão do 

material restaurador (Hood, 1991; Rees, 2006; Ichim et al., 2007a; Pecie et al., 

2011).  

Nesse sentido, os cimentos de ionômero de vidro, especialmente os 

modificados por resina, foram considerados bons materiais para o tratamento da 

maioria das LCNCs (Francisconi et al., 2009b), embora melhorias consistentes em 

relação a suas propriedades ainda sejam necessárias. Por outro lado, devido às 

notáveis propriedades estéticas e à aceitável performance clínica, Pecie et al. (2011) 

enfatizaram que as resinas compostas têm sido o material de escolha para a 

restauração de tais lesões.  

De qualquer forma, em estudo prévio, Francisconi et al. (2009a) verificaram que 

restaurações cervicais de resina composta, em pré-molares submetidos a 

carregamento oclusal, apresentaram maior frequência de defeitos marginais. Outros 

autores confirmaram que a concentração de tensões na região cervical dos dentes, 

induzida por forças oclusais excêntricas ou cêntricas de excessiva intensidade, é 

responsável não apenas pela formação da lesão, mas também por prejuízos 

causados à restauração, que podem culminar no seu deslocamento (Heymann et al., 

1991; Powell et al., 1995; Eliguzeloglu et al., 2011). A dimensão ocluso-gengival em 

restaurações de LCNCs diminui diante do aumento da carga oclusal incidente sobre 

os dentes, favorecendo a formação de defeitos marginais e a extrusão da 

restauração (Vasudeva et al., 2011).  

De fato, os materiais restauradores utilizados na região cervical dos dentes 

podem ser frequentemente submetidos a resultantes de forças oclusais excêntricas 

e deveriam ser capazes de resistir às tensões (Hanaoka et al., 1998; Eliguzeloglu et 

al., 2011). Aqueles que exibem maior flexibilidade e comportam-se mais 

elasticamente reduziriam de maneira considerável a concentração de tensões nas 

margens da restauração, e tornariam a formação de defeitos menos provável diante 
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do carregamento oclusal (Ichim et al., 2007b). Fruits et al. (2002) ressaltam que, 

quando uma restauração adesiva é realizada na região cervical, é fundamental que 

os materiais utilizados para reabilitação do defeito sejam detentores de propriedades 

físicas que o permitam flexionar de maneira similar à estrutura dentária. Diversos 

estudos preliminares verificaram que materiais com baixo módulo de Young são 

mais flexíveis; esses materiais poderiam, assim, deformarem-se de maneira similar à 

estrutura dentária, diante de sua flexão, reduzindo até mesmo as possibilidades de 

deslocamento das restaurações, comum diante dessas forças (Goel et al., 1991). 

O módulo de elasticidade de resinas compostas associadas a sistemas 

adesivos pode não ser ideal, nesse sentido, para prevenir a formação de defeitos 

marginais, especialmente se a interface dente-restauração estiver estabelecida em 

dentina (Ichim et al., 2007a). Restaurações de LCNCs feitas com materiais resinosos 

de elevado módulo de elasticidade têm apresentado consideráveis índices de falhas, 

especialmente em pacientes com intensa distribuição de cargas oclusais e que 

apresentam facetas de desgaste (Fruits et al. 2002; Vasudeva et al., 2011). 

Dessa maneira, os materiais com menores módulos de elasticidade, como as 

resinas compostas fluidas e os cimentos de ionômero de vidro, é que, teoricamente, 

flexionariam como a estrutura dentária nas áreas de tensões (Francisconi et al., 

2009b; Perez et al., 2012). 

O desempenho clínico do CIV na restauração de LCNCs parece ser superior ao 

de resinas compostas, por exemplo, em termos de retenção (Powell et al., 1995; 

Brackett et al., 2002; Ozgünaltay; Onen, 2002; Santiago et al., 2003). Gladys et al. 

(1998) observaram que depois de 18 meses nenhuma restauração cervical feita com 

Fuji II LC ou Vitremer foi perdida. Também Franco et al. (2006) verificaram que, 

depois de cinco anos de avaliação, as restaurações de CIV mostraram um grau de 

retenção de 96,4% e as de resina composta, de 51,5% apenas. Mais recentemente, 

Fagundes et al. (2014) mostraram que o desempenho clínico, de modo geral, de 

restaurações de CIVmr (Vitremer) foi superior ao de restaurações associando 

sistema adesivo do tipo condicione e lave de dois passos e resina composta (Excite/ 

Tetric Ceram), depois de sete anos em função. 

Tyas (1995) já recomendava que o material indicado para restauração de 

cavidades decorrentes do desgaste dentário deveria ser, então, um CIVmr, pela 

facilidade de utilização e alta adesão à estrutura dentária. Sidhu et al., (1997) 

endossaram o uso do CIVmr, em LCNCs, baseados no aumento da resistência e na 



40 

 

diminuição da solubilidade destes materiais, quando comparados aos convencionais. 

Por estes motivos, outras questões de escolha dependeriam de exigências estéticas 

e da conservação de superfícies polidas. Modernas restaurações de resina 

composta têm um grande apelo estético, mas tanto o CIV convencional quanto o 

modificado por resina têm sido considerados satisfatórios, apesar de desfavoráveis 

quanto à translucidez e à estabilidade de cor. Os CIV modificados por resina 

mostram bons resultados de retenção, mas as adversas características de 

degradação superficial e resistência ao desgaste dos CIV convencionais ainda 

persistem. Somado a isso, o uso de condicionadores e primers, contendo hidroxi-etil 

metacrilato (HEMA), previamente à sua aplicação, promove uma adesão muito 

similar à promovida pela camada híbrida, observada com o uso dos sistemas 

adesivos em associação às resinas compostas (Pascotto et al., 2004). 

Alguns autores, por sua vez, afirmaram que, sob a ação de forças 

parafuncionais, restaurações cervicais feitas com CIVs podem falhar por sofrerem 

fraturas na margem gengival, relacionadas à fragilidade do material, que é um 

cimento (Ichim et al., 2007a; Perez et al., 2012). 

Certos estudos concluíram, então, que a técnica mista, que consiste do uso de 

uma resina composta sobre uma camada forradora de ionômero de vidro, poderia 

ser vantajosa quando comparada às restaurações de ionômero ou resina isoladas, 

especialmente quando as margens gengivais das restaurações cervicais são 

examinadas (Croll, 2004; Kovarik et al., 2005; Perez et al., 2012). O uso de materiais 

com menor módulo de elasticidade sob restaurações de resina composta pode 

resultar numa melhor distribuição das tensões geradas, por exemplo, pelo 

carregamento oclusal (Kemp-Scholte; Davidson, 1990; Senawongse et al., 2010; 

Eliguzeloglu et al., 2011). Ainda que Senawongse et al. (2010) tenha sugerido que o 

módulo de elasticidade de resinas compostas fluidas seja suficiente para permitir 

flexão que compense as tensões geradas pelo carregamento oclusal, reduzindo a 

infiltração marginal em restaurações de lesões em forma de cunha, Castañeda-

Espinosa et al. (2007) haviam constatado, anteriormente, que o uso de resina fluida, 

como base, promove aumento significativo das tensões geradas pela contração de 

polimerização de sistemas restauradores resinosos. Fatidicamente, o uso de CIV, 

como base, é que promove redução significativa das tensões de contração de 

polimerização da resina composta, independentemente da espessura do material. 

Além disso, Sampaio et al. (2011) mostraram que o forramento com CIVmr permite 
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menor formação de fendas na interface adesiva dentina/resina após envelhecimento 

artificial, sem que a resistência de união às paredes cavitárias circundantes seja 

comprometida. Outra vantagem a ser aventada quanto ao uso de CIVs como 

material de base é a de que eles podem mostrar melhor comportamento, em termos 

de adesão, em decorrência da grande quantidade de íons cálcio encontrados na 

dentina esclerosada (Schwartz et al., 1990), inúmeras vezes constituinte das 

paredes das LCNCs. 

Já que o sucesso das restaurações de LCNC é determinado, especialmente, 

pela retenção do material restaurador à cavidade e por sua respectiva adaptação 

marginal, um aspecto importante a ser considerado, quando da eleição de tal 

material, com efeito, relacionar-se-ia à sua capacidade de flexionar diante das 

tensões geradas durante a aplicação de cargas (Yap; Neo, 1995a; Yap; Neo, 1995b; 

Senawongse et al., 2010). 

No entanto, não há consenso quanto ao papel do módulo de elasticidade dos 

materiais na retenção e qualidade marginal de restaurações cervicais, muitas vezes 

relacionadas a resultados desfavoráveis em termos de longevidade (Heymann et al., 

1991; Browning et al., 1999; Browning et al., 2000; Ichim et al., 2007b; Peumans et 

al., 2007; Pecie et al., 2011; Perez et al., 2012). A literatura mostra, contrariamente, 

por infortúnio, que as tensões mecânicas, especialmente relacionadas a forças 

oclusais excêntricas, são reconhecidamente uma das causas do insucesso de 

restaurações de LCNC (Ichim et al., 2007b). 

Considerando-se a complexidade intrínseca ao diagnóstico e tratamento das 

LCNCs e o desconhecimento deste importante assunto, em profundidade, por parte 

dos profissionais da odontologia, ratifica-se o interesse em estudar o comportamento 

dos materiais restauradores diante dos mecanismos causadores das LCNCs. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

É objetivo deste estudo in vitro avaliar a qualidade marginal de restaurações 

cervicais em cavidades em forma de cunha, preparadas em pré-molares superiores 

extraídos, em função da aplicação de carregamento oclusal excêntrico e do uso de 

diferentes materiais, com módulos de elasticidade distintos em essência, 

isoladamente ou em associação. 

Hipotetiza-se que tanto a aplicação do carregamento oclusal excêntrico, em 

comparação à não aplicação, quanto o uso de uma resina composta, em 

comparação ao de um ionômero ou da combinação de ambos os materiais, a 

princípio por si só, estarão associados a maior frequência de restaurações com 

fendas marginais. Mais especificamente, supõe-se que, em particular diante da 

aplicação de carregamento oclusal excêntrico, restaurações feitas com resina 

composta estarão associadas a maior frequência de fendas marginais. Outrossim, 

assume-se que a aplicação do carregamento oclusal excêntrico e o uso da resina 

composta, isoladamente, estarão associados a maior frequência de fendas 

localizadas na margem cervical e a fendas com maiores dimensões (largura e 

profundidade). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL (Figura 4.1) 

 

 

Este estudo in vitro avaliou a qualidade marginal de restaurações cervicais em 

cavidades em forma de cunha, preparadas em pré-molares superiores extraídos, 

considerando dois fatores: o uso de diferentes materiais em três níveis (resina 

composta; resina composta em associação a cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina para forramento; cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina para restauração); e o carregamento oclusal excêntrico em dois níveis (com e 

sem aplicação). 

Sessenta dentes pré-molares humanos foram preparados (cavidades 

cervicais em forma de cunha) e divididos em 6 grupos experimentais (n=10), 

conforme os diferentes materiais com que foram restaurados (resina composta - RC; 

resina composta em associação a cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina para forramento/restauração mista - M; cimento de ionômero de vidro - CIV) e 

a aplicação (carregamento oclusal excêntrico - coe) ou não (controle - c) de 

carregamento oclusal:  

 

RCcoe (n=10): restauração com resina composta (FiltekTMZ250 XT®; E= 12,5 ± 

0,5 GPa3 ; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA)3 e aplicação de carregamento 

oclusal excêntrico (150 N, 106 ciclos, 2,5 Hz); 

 

RCc (n=10): restauração com resina composta (FiltekTMZ250 XT®; E= 12,5 ± 0,5 

GPa³; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA e armazenagem em água destilada em 

estufa a 37º pelo mesmo tempo do carregamento; 

 

Mcoe (n=10): restauração com a mesma resina composta em associação a um 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina para forramento (Vitrebond® - 

Ionômero de vidro fotopolimerizável para base e forramento; E= 1,3 ± 0,2 GPa3; 3M 

                                            
3 Informação do Fabricante (3M Produtos Odontológicos) por comunicação pessoal 
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ESPE Division, St. Paul/MN - EUA)4, e, aplicação de carregamento oclusal 

excêntrico (150 N, 106 ciclos, 2,5 Hz); 

 

Mc (n=10): restauração com a mesma resina composta em associação a um 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina para forramento (Vitrebond® - 

Ionômero de vidro fotopolimerizável para base e forramento; E= 1,3 ± 0,2 GPa⁴; 3M 

ESPE Division, St. Paul/MN - EUA) e armazenagem em água destilada em estufa a 

37º pelo mesmo tempo do carregamento; 

 

CIVcoe (n=10): restauração com um cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina para restauração (Vitremer® - Ionômero de vidro para restaurações e 

construções de núcleo; E= 7,2 ± 0,6 GPa4; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA)⁴ e 

aplicação de carregamento oclusal excêntrico (150 N, 106 ciclos, 2,5 Hz); 

 

CIVc (n=10): restauração com um cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina para restauração (Vitremer® - Ionômero de vidro para restaurações e 

construções de núcleo; E= 7,2 ± 0,6 GPa4; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA)⁴ e 

armazenagem em água destilada em estufa a 37º pelo mesmo tempo do 

carregamento. 

 

 

As margens das restaurações foram analisadas qualitativa e 

quantitativamente utilizando-se MCVL. As variáveis de resposta foram a presença ou 

ausência de fendas marginais, a localização das fendas em relação às paredes 

cavitárias (margem oclusal [O] ou cervical [C], ou ambas [OC]) e a largura e 

profundidade, em μm, das fendas formadas. A referência para estabelecimento de 

comparações foi obtida da análise dos espécimes dos grupos controle. 

 

 

 

 

 

                                            
4 Informação do Fabricante (3M Produtos Odontológicos) por comunicação pessoal 
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Figura 4.1 - Delineamento experimental: A* - obtenção dos dentes pré-molares humanos, 
unirradiculares, superiores e hígidos (*ilustração extraída da internet); B - avaliação 
das dimensões dentárias e seleção dos espécimes pertinentes; C - preparo cavitário 
em forma de cunha (ponta diamantada no 3100); D - restauração dos espécimes com 
os diferentes materiais restauradores (RC, M e CIV), conforme instruções dos 
fabricantes; E - imersão de todos os espécimes, por uma semana, em água destilada, 
a 37oC; F - acabamento e polimento, com discos de lixa e de feltro flexíveis; G - 
banho de cera e proteção radicular dos espécimes pertencentes aos grupos a serem 
submetidos a carregamento oclusal excêntrico (RCcoe, Mcoe e CIVcoe) com material 
isolante; confecção de ligamento periodontal artificial (camada de aproximadamente 1 
mm de poliéter para moldagem) e inclusão dos mesmos em resina acrílica 
autopolimerizável incolor; aplicação de carregamento oclusal excêntrico, por meio de 
ciclagem mecânica, pela ação de uma ponta metálica em forma de torpedo 
posicionada sobre a aresta transversal interna da cúspide lingual de cada pré-molar; 
H - armazenagem dos grupos controle (RCc, Mc e CIVc) em água destilada; I - 
marcação do sistema adesivo (Single Bond®) com fluoresceína (0,16 mg/ml); J - 
aplicação do mesmo sobre as margens das restaurações para preenchimento das 
fendas formadas; K - seccionamento dos espécimes; e, finalmente, L - avaliação em 
Microscopia Confocal de Varredura a Laser 

* 
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4.2 PREPARO DOS ESPÉCIMES DENTÁRIOS  

 

 

4.2.1 Obtenção dos dentes humanos 

 

 

Oitenta pré-molares unirradiculares superiores humanos hígidos extraídos 

foram coletados junto ao Biobanco de Dentes Humanos da Faculdade de 

Odontologia-USP, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Seres Humanos) da referida Instituição (Pareceres nº 736.013 e 1.235.216 / 

Situação: Aprovados; CAAE 32873214.0.0000.0075; Anexo A). Tais dentes foram 

submetidos à limpeza com curetas periodontais para remoção de todo e qualquer 

resíduo de tecido gengival aderido à superfície. Depois de limpos, foram 

armazenados em temperatura de 4oC em solução de timol a 0,1%, renovada 

periodicamente, onde ficaram imersos até que fossem preparados segundo 

metodologia proposta. 

 

 

4.2.2 Seleção dos dentes 

 

 

Dos 80 pré-molares coletados, 60 foram selecionados, conforme suas 

dimensões, para realização do estudo propriamente dito, determinando-se grupos 

homogêneos entre si. Os demais foram utilizados para realização de testes piloto. 

Empregando-se um paquímetro digital, foram aferidas, em mm, as proporções 

ocluso-cervical, mésio-distal e vestíbulo-lingual; bem como a altura de cúspide 

(vestibular e lingual) e o comprimento radicular de cada pré-molar. Com base nessas 

medidas, foram selecionados os 60 dentes pertinentes ao estudo, que foram 

distribuídos, por meio de alocação estratificada (Excel 12.0/Office 2007; Microsoft 

Informática Ltda., São Paulo/SP - Brasil), nos 6 grupos experimentais (n=10). 

Comparou-se, então, estatisticamente (SigmaPlotTM 13; Systat Software, Inc., San 

Jose/CA - EUA), os 6 diferentes grupos, em cada uma das 6 dimensões, para se 

verificar se não havia diferença entre eles, considerando-se um nível de significância 

de 5%. Verificou-se para as dimensões ocluso-cervical, mésio-distal, altura de 
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cúspide vestibular, altura de cúspide lingual e comprimento radicular que os dados 

apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk; p=0,679, p=0,811, p=0,942, 

p=0,492, p=0,371, respectivamente) e homogênea (Brown-Forsythe; p=0,490, 

p=0,851, p=0,449, p=0,639, p=0,999, respectivamente), e que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os diferentes grupos (ANOVA a 1 critério; 

p=0,853, p=0,297, p=0,397, p=0,323, p=0,951, respectivamente). Para a dimensão 

vestíbulo-lingual, verificou-se que os dados não apresentaram distribuição normal 

(Shapiro-Wilk; p<0,05), ainda que homogênea (Brown-Forsythe; p=0,106). De 

qualquer forma, não houve, para essa dimensão, diferença estatisticamente 

significante entre os distintos grupos, tanto quando aplicado teste não paramétrico 

(Kruskal-Wallis, p=0,087), quanto quando aplicado teste paramétrico (ANOVA a 1 

critério; p=0,226). A tabela 4.1 descreve, para cada grupo experimental, as médias e 

desvios-padrão (mm) das dimensões aferidas.   

 

 

Tabela 4.1 - Valores médios (mm±dp) das dimensões ocluso-cervical (OC), mésio-distal (MD), 
vestíbulo-lingual (VL), altura de cúspide vestibular (CúspV), altura de cúspide lingual 
(CúspL) e comprimento radicular (R) em cada grupo experimental (n=10, ANOVA a 1 
critério / Kruskal-Wallis [exclusivamente para VL], α=0,05) 

 

 OC MD VL CúspV CúspL R 

RCcoe 8,404±0,750  7,293±0,509 9,371±0,405 2,421±0,662 1,894±0,399 13,637±1,692 

RCc 8,826±0,930 7,560±0,689 9,593±0,615 3,070±0,576 2,180±0,588 13,815±1,651 

Mcoe 8,506±0,555 7,685±0,563 9,917±0,402 2,851±0,692 1,991±0,439 13,921±1,580 

Mc 8,538±0,754 7,438±0,412 9,375±0,351 2,785±0,736 1,741±0,425 14,025±1,519 

CIVcoe 8,522±0,893 7,185±0,574 9,260±0,771 2,733±0,780 1,805±0,477 14,175±1,661 

CIVc 8,670±0,519 7,159±0,764 9,138±1,336 2,824±0,366 1,913±0,286 14,327±1,868 

 p=0,853 p=0,297 p=0,226 / 0,087 p=0,397 p=0,323 p=0,951 

 

 

 

4.2.3 Preparo dos dentes 

 

 

Cavidades padronizadas, em forma de cunha, foram então preparadas em 

todos os dentes, utilizando-se uma ponta diamantada cilíndrica de topo plano no 

3100 (1,6 mm de diâmetro e 21 mm de comprimento; KG Sorensen Indústria e 

Comércio Ltda., Barueri/SP - Brasil), substituída a cada cinco cavidades 
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confeccionadas. A ponta era posicionada em 45o com a face dentária vestibular, 

sobre a junção amelo-cementária (JAC). A penetração de todo o diâmetro da 

mesma, até que seu vértice oposto coincidisse com a face dentária vestibular, era 

utilizada como referência para padronizar a profundidade do preparo (1,2 mm) para 

todos os espécimes (Figura 4.2). Para delimitação da extensão mésio-distal dos 

preparos, eram previamente assinaladas, com grafite, as seguintes referências: linha 

longitudinal a partir da ponta da cúspide vestibular até a junção cemento-esmalte e 

linhas longitudinais, paralelas à primeira, 2 mm à mesial e 2 mm à distal daquela 

(Figura 4.3). Movimentava-se, então, a ponta diamantada horizontalmente, na 

mesma posição anteriormente descrita.  

 

  

Figura 4.2 - Penetração completa da ponta 
diamantada no 3100, até que seu 
vértice oposto coincidisse com a 
face dentária vestibular, após 
posicionamento da mesma em 
45o com esta face, sobre a 
junção amelo-cementária. 

Figura 4.3 - Marcação, com grafite, de linha de 
referência longitudinal a partir da 
ponta da cúspide vestibular até a 
junção cemento-esmalte e linhas 
paralelas à primeira, 2 mm à mesial 
e 2 mm à distal daquela. 

 

 

Assim, as cavidades foram configuradas com dimensões de aproximadamente 

1,2 mm de profundidade, 2,5 mm de abertura ocluso-cervical, 4,0 mm de abertura 

mésio-distal, 1,6 mm de extensão na parede oclusal e 1,9 mm de extensão na 

parede cervical, localizando-se em esmalte (margem oclusal) e em cemento 

(margem cervical) (Figura 4.4 e 4.5). O acabamento das paredes da cavidade foi 

realizado por meio da utilização de instrumento cortante manual (Duflex Cortante 

Duplo Revisado # 8/9, SS White Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ - Brasil).  
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Figuras 4.4 e 4.5 - Cavidades com dimensões de aproximadamente 2,5 mm de abertura ocluso-
cervical, 4,0 mm de abertura mésio-distal, 1,2 mm de profundidade, 1,6 mm 
de extensão na parede oclusal e 1,9 mm de extensão na parede cervical, 
localizando-se em esmalte (margem oclusal) e em cemento (margem 
cervical) 

 

 

 

4.2.4 Restauração das cavidades 

 

 

As cavidades foram devidamente restauradas, segundo as técnicas 

estabelecidas em literatura e respeitando-se as instruções dos fabricantes para cada 

material restaurador a ser empregado. 

Para RCcoe e RCc, o substrato dentário foi condicionado com ácido fosfórico 

a 37%, por um total de 20 s, lavado pelo dobro do tempo (40 s) e seco com papel 

absorvente (técnica úmida). Aplicou-se, então, um sistema adesivo (Adper Single 

Bond 2®; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA) acrescido de rodamina B (0,16 

mg/ml; para facilitar a identificação da interface adesiva em MCVL (D’Alpino et al., 

2006), em duas camadas, por meio da utilização de micropinceis, e, após 

evaporação do solvente com suaves jatos de ar (20 cm de distância, durante 10 s), o 

mesmo foi fotoativado (Radii-cal® - 1000 mW/cm2, SDI Limited, Bayswater /Vic. - 

Austrália), durante 20 s, para polimerização. A resina composta adotada 

(FiltekTMZ250 XT®; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA) foi levada para a 

cavidade em dois incrementos, um profundo (Figura 4.6) e um superficial (Figura 

4.7), utilizando-se espátulas para resina (Duflex Espátula Suprafill nos 1/2, SS White 

Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ - Brasil). O primeiro incremento foi 

fotoativado por 20s, e o segundo, por 40s. 
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Figuras 4.6 e 4.7 - Restauração da cavidade com resina composta, em dois incrementos, um 

profundo e um superficial, após condicionamento com ácido fosfórico a 37% 
(20 s), lavagem (40 s) e secagem com papel absorvente (técnica úmida) e 
aplicação de sistema adesivo acrescido de rodamina B 

 

 

Para Mcoe e Mc, sobre o substrato dentinário foi diretamente aplicada uma 

camada regular (≅0,5 mm) do cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

para forramento (Vitrebond® - Ionômero de vidro fotopolimerizável para base e 

forramento; 3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA), atentando-se para que não se 

atingisse o ângulo cavossuperficial. O cimento foi preparado na proporção pó/líquido 

1:1, incorporando-se o pó ao líquido com uma espátula no 24. Após manipulação, 

uma porção do material foi aplicada nas cavidades com auxílio de um aplicador de 

hidróxido de cálcio (Duflex Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio 10120, SS White 

Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ - Brasil) (Figura 4.8). O cimento foi 

fotoativado, durante 20 s, para polimerização. Foram, então, realizados os mesmos 

procedimentos anteriormente descritos para RCcoe e RCc. No entanto, a resina 

composta adotada foi levada para a cavidade em um único incremento, já que a 

porção profunda da cavidade havia sido preenchida pelo cimento de ionômero de 

vidro para forramento (Figura 4.9). 

 

 

  
Figuras 4.8 e 4.9 - Aplicação do CIV forrador na cavidade, com auxílio de aplicador de hidróxido de 

cálcio, e de um único incremento, superficial, de resina composta 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131203093037AAJBBTq
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Para CIVcoe e CIVc, sobre o substrato dentário foi aplicado o primer do 

sistema restaurador Vitremer® - Ionômero de vidro para restaurações e construções 

de núcleo (3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA), por meio da utilização de 

micropinceis, e o mesmo foi fotoativado, durante 20 s, para polimerização. Em 

seguida, o cimento Vitremer® foi preparado na proporção pó/líquido 1:1, 

incorporando-se o pó ao líquido com uma espátula no 24. Foram manipuladas duas 

porções do material de uma só vez, e estas foram introduzidas em ponta apropriada, 

para que o material fosse inserido em cada cavidade, com o auxílio de uma seringa 

Centrix (Centrix Incorporated; Centrix Inc., Shelton - USA) (Figura 4.10). A 

adaptação do material foi obtida por meio da colocação de uma tira de poliéster 

sobre o mesmo, mantida em posição durante a fotoativação (Figura 4.11). 

Imediatamente após a polimerização, foi aplicada sobre o material uma camada 

protetora do finishing gloss do sistema restaurador Vitremer® - Ionômero de vidro 

para restaurações e construções de núcleo (3M ESPE Division, St. Paul/MN - EUA), 

que também foi fotoativada, durante 20 s, para polimerização. 

 

 

  
Figuras 4.10 e 4.11 - Inserção do CIV na cavidade, com o auxílio de seringa Centrix, após aplicação 

e fotoativação do primer do sistema restaurador. A adaptação do material foi 
obtida através da colocação de uma tira de poliéster sobre o mesmo, mantida 
em posição durante a fotoativação 

 

 

Após o término das restaurações, todos os espécimes foram imersos em água 

destilada por uma semana, em estufa a 37oC, para maturação e sorção de água. 

Depois disso, foram acabados e polidos, com discos de lixa e de feltro flexíveis 

(Diamond Pro, FGM Produtos Odontológicos, Joinville/SC - Brasil), de forma 

sequencial, da maior para a menor granulação (grossa, média e fina; 12 mm de 

diâmetro; 10 a 15 s por disco), em baixa rotação, por meio do uso de um contra-
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ângulo (KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda, Joinville/SC - Brasil), com pressão manual e 

sem refrigeração (Figuras 4.12 e 4.13).  

 

 

 

 

Entre o uso de um disco e outro, os espécimes foram lavados com jatos de 

água da seringa tríplice, a fim de que fossem removidos resíduos do disco abrasivo 

anteriormente utilizado. Para o término do polimento foi utilizado disco de feltro 

(Feltros Diamond Flex, FGM Produtos Odontológicos, Joinville/SC - Brasil) com 

pasta diamantada para polimento (Pasta de polimento Diamond R, FGM Produtos 

Odontológicos, Joinville/SC - Brasil). 

Ressalte-se que depois do acabamento e polimento, sobre a superfície das 

restaurações dos grupos CIVcoe e CIVc, exclusivamente, foi aplicada nova camada 

de finishing gloss, conforme descrito anteriormente, a fim de se minimizar possíveis 

sinérese e embebição pelo ionômero, com especial cuidado para que não se 

atingisse/ultrapassasse a interface dente-material restaurador. 

 

 

  
Figuras 4.12 e 4.13 - Acabamento e polimento das restaurações, com discos de lixa flexíveis, de 

forma sequencial, da maior para a menor granulação, e disco de feltro, 
respectivamente, em baixa rotação, por meio do uso de um contra-ângulo, 
com pressão manual e sem refrigeração 
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4.3 INCLUSÃO DOS ESPÉCIMES E REALIZAÇÃO DA CICLAGEM MECÂNICA 

 

 

Para serem submetidos à ciclagem mecânica, os dentes foram incluídos em 

resina acrílica autopolimerizável incolor (Resina acrílica Jet - Acrílico 

Autopolimerizante® - Artigos Odontológicos Clássico Ltda., Mogi Mirim/SP - Brasil), 

no centro de matrizes cilíndricas acrílicas, com seu longo eixo perpendicular à base 

da matriz e com a margem cervical da restauração posicionada 1 mm acima de seu 

topo (Figura 4.14). Para simular o ligamento periodontal, as raízes dentárias foram 

cobertas com uma camada de aproximadamente 1 mm de poliéter de média 

viscosidade para moldagem (Impregum™ Impression System Materials®, 3M ESPE 

Division, St. Paul/MN – EUA; Figura 4.15).  

 

 

 

 

Assim, as raízes foram imersas em um banho de cera 7 fluidificada que 

permitia a formação de uma camada de cobertura com espessura regular. Os dentes 

foram afixados com godiva termoativada em bastão (Godiva Exata Bastões®; DFL, 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil), pela face oclusal, em um pino central de um delineador 

protético (Delineador B2 Paralelômetro®, Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda, 

  
Figura 4.14 - Inclusão dos dentes em resina 

acrílica autopolimerizável incolor, 
no centro matrizes cilíndricas 
acrílicas, com seu longo eixo 
perpendicular à base da matriz e 
com a margem cervical da 
restauração posicionada 1 mm 
acima de seu topo 

Figura 4.15 - Simulação do ligamento 
periodontal, envolvendo-se 
as raízes dentárias com 
uma camada de 
aproximadamente 1 mm de 
poliéter de média 
viscosidade para moldagem 
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São Paulo/SP - Brasil), adaptado para a presente metodologia. A porção radicular foi 

protegida por materiais isolantes (papel alumínio e vaselina sólida). Então, a resina 

acrílica foi vertida no interior da matriz e a porção radicular protegida posicionada em 

seu interior, movimentando-se o pino do delineador, verticalmente, no sentido apical. 

Quando da polimerização da resina, o espécime era removido da mesma, 

movimentando-se o pino do delineador no sentido oclusal, e toda a proteção 

radicular (cera e papel alumínio), eliminada. O espaço remanescente, entre a 

superfície radicular e a da resina acrílica, anteriormente ocupado pela cera, foi, em 

seguida, preenchido pelo material de moldagem, colocando-se o espécime na 

mesma posição determinada previamente, pelo uso do delineador, mantendo-se 

uma camada regular de aproximadamente 1 mm de poliéter (Rosentritt et al., 2006; 

Soares et al., 2015). 

Os corpos de prova, então, já incluídos em resina acrílica, foram posicionados 

em uma Cicladora Mecânica Pneumática (Biocycle®; Biopdi - Equipamentos Médicos 

e Odontológicos, São Carlos/SP - Brasil), sob irrigação constante com água 

destilada a 37oC, para realização da ciclagem com carga dinâmica, pela ação de 

uma ponta metálica em forma de torpedo permanentemente posicionada sobre o 

centro da aresta transversal interna da cúspide lingual de cada pré-molar (Figuras 

4.16 e 4.17).  

 

 

  

 
Figuras 4.16 e 4.17 - Posicionamento dos corpos de prova, já incluídos em resina acrílica, em 

Cicladora Mecânica Pneumática para realização da ciclagem com carga 
dinâmica, pela ação de uma ponta metálica em forma de torpedo 
permanentemente posicionada sobre a aresta transversal interna da cúspide 
lingual de cada pré-molar. 
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Para que a ponta metálica permanecesse estável sobre o ponto da face 

oclusal selecionado, pequenos nichos foram confeccionados (com ponta diamantada 

no 3100, em alta rotação) no centro da aresta de cada pré-molar, apenas atribuindo 

mínima solução de continuidade às mesmas. 

A frequência utilizada foi de 2,5 Hz e a carga de 150 N (aproximadamente 15 

Kgf), por um total de 106 ciclos (Waters, 1980; Wiskott et al., 1995). Dez espécimes 

foram ciclados simultaneamente, uma vez que esta é a capacidade do aparelho 

empregado.  

A ciclagem mecânica foi realizada para todos os espécimes, exceto para os 

dentes pertencentes aos grupos controle, os quais foram apenas armazenados em 

água destilada, diretamente após polimento, por tempo equivalente ao da ciclagem. 

 

 

4.4 MARCAÇÃO DO SISTEMA ADESIVO (SINGLE BOND®) COM 

FLUORESCEÍNA 

 

 

Para que melhor se visualizassem as fendas marginais, em microscopia 

confocal, foi necessário que um material acrescido de um corante fluorescente 

diferente da rodamina B, já utilizada para marcar a camada adesiva nos espécimes 

restaurados com resina composta, fosse aplicado sobre as margens das 

restaurações e, quando possível, preenchesse os defeitos formados. O corante 

fluorescente fluoresceína foi adicionado, na concentração de 0,16 mg/ml, a um novo 

frasco do mesmo sistema adesivo selecionado para as restaurações com resina 

composta, para delimitação e visualização das fendas em MCVL. Assim, 0,96 mg do 

corante foram adicionadas diretamente ao frasco do material, que contém 6 ml de 

adesivo, e este foi mantido em um dispositivo de agitação (Scilogex SK-O180-E 

Analog Orbital Shaker®; Scilogex LLC, Rocky Hill/CT - EUA) por 2 h, para 

proporcionar sua completa incorporação. Em estudo preliminar (Francisconi et al., 

2009a) observou-se que essa concentração não impede a polimerização do material 

e bem delimita, no espectro verde, pequenas fendas nas margens dente-restauração 

cervical em microscopia confocal. Então, o adesivo marcado com fluoresceína foi 



58 

 

aplicado com micropinceis sobre toda a face vestibular dos espécimes, em duas 

camadas e, após evaporação do solvente, submetido a fotoativação, durante 20 s, 

para polimerização. 

 

 

4.5 SECCIONAMENTO DOS ESPÉCIMES E AVALIAÇÃO EM MICROSCOPIA 

CONFOCAL DE VARREDURA A LASER (MCVL) 

 

 

Os dentes foram fixados com godiva termoativada no centro de dispositivo 

específico para ser acoplado a uma máquina de corte de precisão IsoMet® 1000 

Precision Saw (Buehler, Lake Bluff/IL - EUA) e com o auxílio de um disco 

diamantado dupla face (Buehler #11-4244; Buehler, Lake Bluff/IL - EUA), girando 

com velocidade de 300 rpm, refrigerado com água destilada, foram obtidos os 

cortes por meio de uma secção única no sentido vestíbulo-lingual, coincidente 

com o eixo longitudinal dos dentes. Ambas as superfícies seccionadas foram 

examinadas em Microscópio Confocal de Varredura a Laser (Zeiss LSM 780-NLO; 

Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena - Germany), mas um único valor de largura e um 

único valor de profundidade foram atribuídos às fendas formadas em cada 

espécime, sendo que o maior valor para cada um deles é que foi considerado para 

análise estatística. 

Para cada espécime dentário, quatro campos foram considerados (margens 

oclusal e cervical de cada uma das metades mesial e distal de cada dente) já que a 

área de observação do microscópio confocal é de, no máximo, 1 mm2. Após 

montagem de cada hemiespécime sobre uma lamínula circular para microscopia, em 

meio aquoso (Fluoroshield Mounting Medium; Abcam plc., Bristol - UK), obteve-se, 

para cada campo, uma série de imagens com aumento final de 900x, sob uma 

objetiva de 10x (EC Plan - Neofluar 10x/0.3; Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena - 

Germany) e zoom de 0,9%. Adquiriu-se, ao longo do eixo Z, alterando-se passo a 

passo o plano de foco, uma pilha de imagens, que pôde ser reconstruída 

eletronicamente, formando uma imagem tridimensional final (sobreposição de 30 

cortes ópticos com espessura individual de 2 µm). Para tal, o ponto de luz ilumina o 

espécime, num movimento de varredura, controlado por espelhos defletores. A luz 

por ele emitida ou refletida, que passa por um pinhole de detecção, é transformada 
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em sinais elétricos e mostrada no monitor do computador. Comprimentos de onda 

de 488, 543 e 405 nm foram utilizados para excitar, respectivamente, o adesivo 

marcado por fluoresceína, o adesivo marcado por rodamina B e a dentina e 

diferentes materiais restauradores, autofluorescentes, por fim representados pelas 

cores verde, vermelho e azul nas imagens geradas (Figuras 4.18, 4.19 e 4.20). 

 

 

   
Figura 4.18, 4.19 e 4.20 - Adesivo marcado por fluoresceína, adesivo marcado por rodamina B e 

dentina e diferentes materiais restauradores, autofluorescentes, 
excitados com os comprimentos de onda de 488, 543 e 405 nm e por fim 
representados pelas cores verde, vermelho e azul nas imagens geradas, 
em ordem crescente, dos grupos RC, CIV e M 

 

 

A partir das imagens obtidas, avaliou-se a qualidade marginal das 

restaurações. Verificou-se, para determinação da frequência de restaurações 

comprometidas, se houve formação de fendas marginais (sim: preenchimento por 

adesivo marcado com fluoresceína ou evidente fratura do material / não: nenhum 

preenchimento por adesivo marcado com fluoresceína ou nenhuma solução de 

continuidade do material). Em caso positivo, determinou-se a localização das 

mesmas (margens O, C ou OC), e mensurou-se, em μm, sua largura (no sentido 

cérvico-oclusal) e profundidade (no sentido da superfície vestibular à cavidade 

pulpar). Utilizou-se, para tal, o software ZEN lite for Windows (Zen 2 Black Edition, 

Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena - Germany) (Figuras 4.21 e 4.22). 
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Figuras 4.21 e 4.22 - Diante de fenda identificada e após determinação de sua localização (margem O, C 

ou OC), mensuração, em μm, de sua largura (no sentido cérvico-oclusal) e profundidade (no 
sentido da superfície vestibular à cavidade pulpar), utilizando-se o software ZEN lite for 
Windows 

 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para a variável qualitativa nominal presença ou ausência de fendas marginais 

aplicou-se, num contexto geral, para cada fator em estudo (carregamento oclusal 

excêntrico - coe / c; material restaurador - RC / M / CIV), o teste do qui-quadrado 

(α=0,05). Em específico, por sua vez, aplicaram-se, individualmente, em cada nível 

do fator carregamento oclusal excêntrico, e em cada nível do fator material 

restaurador, respectivamente, o teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher 

(α=0,05). Para a variável qualitativa nominal localização das fendas em relação às 

paredes cavitárias - O: oclusal / C: cervical / OC: ambas) aplicou-se, para cada fator 

em estudo, o teste do qui-quadrado (α=0,05). O teste de Mann-Whitney foi aplicado 

para as variáveis quantitativas (largura e profundidade das fendas marginais) para 

comparar os diferentes níveis do fator carregamento oclusal excêntrico, e o teste de 

Kruskal-Wallis, para comparar os diferentes níveis do fator material restaurador, já 

que, em ambos os casos, não houve distribuição normal dos dados (teste de 

Shapiro-Wilk, p<0,05). O programa estatístico utilizado foi o SigmaPlotTM 13 (Systat 

Software, Inc., San Jose/CA - EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Analisando-se os dados obtidos pôde-se observar que nenhum dos fatores 

em estudo, isoladamente, esteve significativamente associado com a presença ou 

ausência de fendas marginais (p=0,060 para o fator material restaurador / Tabela 

5.1; p=0,747 para o fator carregamento oclusal excêntrico / Tabela 5.2).  

 

 

Tabela 5.1 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais de acordo com o fator material restaurador* (n=20, teste do qui-quadrado, 
α=0,05) 

 

Material  
restaurador 

Restaurações com  
fendas marginais (%) 

Restaurações sem  
fendas marginais (%) 

p 

RC 35,00 65,00  

0,060 M 20,00 80,00 

CIV 5,00 95,00 

*RC: resina composta; M: resina composta em associação a cimento de ionômero de vidro modificado por resina para 
forramento; CIV: cimento de ionômero de vidro modificado por resina para restauração 

 

 

Tabela 5.2 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais de acordo com o fator carregamento oclusal excêntrico* (n=30, teste do qui-
quadrado, α=0,05) 

 

Carregamento 
oclusal 

excêntrico 

Restaurações com 
fendas marginais 

(%) 

Restaurações sem 
fendas marginais 

(%) 

p 

coe 23,33 76,67 0,747 

c 16,67 83,33 

*carregamento oclusal excêntricol/coe: com aplicação; controle/c: sem aplicação 

 

 

Isolando-se, porém, para análise dos dados, cada nível de cada fator em 

estudo, verificou-se associação do material restaurador, quando da aplicação do 

carregamento oclusal excêntrico, com a presença ou ausência de fendas marginais 

(p=0,025 / Tabela 5.3). O contrário foi observado quando da não aplicação de tal 

carregamento (p=0,749 / Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais, quando da aplicação do carregamento oclusal excêntrico (coe), de acordo 
com o fator material restaurador (n=10, teste do qui-quadrado, α=0,05) 

 

Material  
restaurador 

Restaurações com  
fendas marginais (%) 

Restaurações sem  
fendas marginais (%) 

p 

RC 50,00 50,00  

0,025 M 18,18 81,82 

CIV 0 100 

 

 

 

Tabela 5.4 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais, quando da não aplicação do carregamento oclusal excêntrico (c: controle), 
de acordo com o fator material restaurador (n=10, teste do qui-quadrado, α=0,05) 

 

Material  
restaurador 

Restaurações com  
fendas marginais (%) 

Restaurações sem  
fendas marginais (%) 

p 

RC 20,00 80,00  

0,749 M 22,22 77,78 

CIV 10,00 90,00 

 

 

Ainda no que se refere à variável de resposta presença ou ausência de 

fendas marginais, não se constatou sua associação com a condição de aplicação do 

carregamento oclusal, quando da restauração com cada um dos diferentes materiais 

restauradores estudados (p=0,350 para RC / Tabela 5.5; p=1,000 para M / Tabela 

5.6; p=1,000 para CIV / Tabela 5.7). 

 

 

Tabela 5.5 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais, quando da restauração com resina composta (RC), de acordo com o fator 
aplicação de carregamento oclusal excêntrico (n=10, teste exato de Fisher, α=0,05) 

 

Carregamento 
oclusal 

excêntrico 

Restaurações com 
fendas marginais 

(%) 

Restaurações sem 
fendas marginais 

(%) 

p 

coe 50,00 50,00 0,350 

c 20,00 80,00 
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Tabela 5.6 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais, quando da restauração com resina composta em associação a um cimento 
de ionômero de vidro para forramento (M: mista), de acordo com o fator aplicação de 
carregamento oclusal excêntrico (n=10, teste exato de Fisher, α=0,05) 

 

Carregamento 
oclusal 

excêntrico 

Restaurações com 
fendas marginais 

(%) 

Restaurações sem 
fendas marginais 

(%) 

p 

coe 18,18 81,82 1,000 

c 22,22 77,78 

 

 

Tabela 5.7 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com e sem fendas 
marginais, quando da restauração com cimento de ionômero de vidro (CIV), de acordo 
com o fator aplicação de carregamento oclusal excêntrico (n=10, teste exato de Fisher, 
α=0,05) 

 

Carregamento 
oclusal 

excêntrico 

Restaurações com 
fendas marginais 

(%) 

Restaurações sem 
fendas marginais 

(%) 

p 

coe 0 100,00 1,000 

c 10,00 90,00 

 

 

No tangente à variável de resposta localização das fendas em relação às 

paredes cavitárias, nenhum dos fatores em estudo, isoladamente, esteve de maneira 

significativa com ela associado (p=0,216 para o fator material restaurador / Tabela 

5.8; p=0,598 para o fator carregamento oclusal excêntrico / Tabela 5.9). 

 
 
Tabela 5.8 - Frequência (representada em porcentagem: %) de fendas marginais quanto à 

localização em relação às paredes cavitárias* de acordo com o fator material 
restaurador (n=7, 4 e 1, para RC, M e CIV, teste do qui-quadrado, α=0,05) 

 

Material  

Restaurador 
O (%) C (%) OC (%) p 

RC 14,29 42,86 42,86 

0,216 M 25,00 75,00 0 

CIV 100,00 0 0 

*O: oclusal; C: cervical; OC: ambas 
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Tabela 5.9 - Frequência (representada em porcentagem: %) de fendas marginais quanto à 
localização em relação às paredes cavitárias de acordo com o fator carregamento 
oclusal excêntrico (n=7 e 5, para coe e c, teste do qui-quadrado, α=0,05) 

 

Carregamento 

oclusal excêntrico 
O (%) C (%) OC (%) p 

coe 14,29 57,14 28,57 
0,598 

c 40,00 40,00 20,00 

 

 

Por fim, nenhum dos fatores em estudo, isoladamente, exerceu influência 

significante sobre os resultados no que se refere às variáveis de resposta largura 

(p=0,719 para o fator material restaurador / Tabela 5.10; p=0,530 para o fator 

carregamento oclusal excêntrico / Tabela 5.11) e profundidade (p=0,602 para o fator 

material restaurador / Tabela 5.10; p=1,000 para o fator carregamento oclusal 

excêntrico / Tabela 5.11) das fendas formadas. 

 

 

Tabela 5.10 - Mediana e primeiro (25%) e terceiro (75%) quartis da largura e da profundidade das 
fendas marginais observadas de acordo com o fator material restaurador (n=7, 4 e 1, 
para RC, M e CIV, teste de Kruskal-Wallis, α=0,05) 

 

 
Largura  Profundidade  

Mediana 25% 75% p Mediana 25% 75% p 

RC 42,79 35,24 86,41  

0,719 

158,87 140,11 176,34  

0,602 M 40,69 29,995 72,76 125,47 87,677 374,493 

CIV 68,80 68,80 68,80 88,09 88,09 88,09 

 

 

Tabela 5.11 - Mediana e primeiro (25%) e terceiro (75%) quartis da largura e da profundidade das 
fendas marginais observadas de acordo com o fator carregamento oclusal excêntrico 
(n=7 e 5, teste de Mann-Whitney, α=0,05) 

 

 
Largura  Profundidade  

Mediana 25% 75% p Mediana 25% 75% p 

coe 41,95 35,24 146,44 0,530 156,08 96,49 164,43 0,100 

c 68,80 33,14 43,63 154,45 86,42 228,89 
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Numa conjuntura abrangente, a aplicação de carregamento oclusal excêntrico 

não influenciou, pois, qualitativa ou quantitativamente, o comportamento marginal 

das restaurações cervicais, independentemente do material restaurador empregado, 

ou da associação entre eles. Da mesma maneira, o uso de diferentes materiais, e a 

associação entre eles, não interferiu, qualitativa ou quantitativamente, nas 

características das margens das restaurações submetidas a carregamento oclusal 

excêntrico. 

Mais especificamente, contudo, quando da aplicação do carregamento oclusal 

excêntrico, por exclusivo, o uso de diferentes materiais, e a associação entre eles, 

interferiu, qualitativamente (presença ou ausência de fendas marginais), nas 

características das margens das restaurações.  

A frequência (representada em porcentagem) de restaurações com fendas 

marginais e dessas fendas quanto à localização em relação às paredes cavitárias 

(oclusal [O], cervical [C], ou ambas [OC]), bem como as medianas de suas largura e 

profundidade (em µm), para cada grupo experimental, em particular, são descritas 

na Tabela 5.12. 
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Tabela 5.12 - Frequência (representada em porcentagem: %) de restaurações com fendas marginais 
e dessas fendas quanto à localização em relação às paredes cavitárias (oclusal [O], 
cervical [C], ou ambas [OC]), e mediana / primeiro quartil / terceiro quartil (em µm) de 
suas largura (L) e profundidade (P), para cada grupo experimental (n=10) 

 

Grupos 

Restaurações 
com fendas 
marginais 

Fendas marginais 
quanto à localização 

em relação às 
paredes cavitárias 

Mediana / primeiro quartil / terceiro 
quartil da largura e profundidade 

das fendas marginais 

RCcoe 50 

O 20 
L 40,27 / 33,98 / 43,21 

P 156,08 / 105,71 / 161,650 
C 40 

OC 40 

RCc 20 

O 0 
L 146,44 / 86,41 / 206,46 

P 228,89 / 176,34 / 281,44 
C 50 

OC 50 

Mcoe 20 

O 0 
L 62,49 / 41,95 / 83,03 

P 272,17 / 96,49 / 447,84 
C 100 

OC 0 

Mc 20 

O 50 
L   33,14 / 26,85 / 39,43 

P 119,60 / 84,74 / 154,45 
C 50 

OC 0 

CIVcoe 0 

O 0 
L      -    

P      - 
C 0 

OC 0 

CIVc 10 

O 100 
L   68,80 / 68,80 / 68,80 

P   88,09 / 88,09 / 88,09 
C 0 

OC 0 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Acredita-se que o carregamento oclusal seja um dos responsáveis tanto pelo 

desenvolvimento de LCNCs quanto pelas falhas das restaurações dessas lesões 

(Yazici et al., 2003; Pongprueksa et al., 2007; Senawongse et al., 2010; Sawlani et 

al., 2016). Muitas dúvidas ainda restam, no entanto, no que se refere a esses 

aspectos (Lambrechts et al., 1996; Miller et al., 2003; D'Alpino et al., 2006; Zucchelli 

et al., 2011; Brandini et al., 2012; Antonelli et al., 2013; Grippo et al., 2013). Soares 

et al. (2015) e Pereira et al. (2016) recentemente enfatizaram que mais estudos, dos 

in vitro aos ensaios clínicos controlados randomizados, são necessários para 

explicar os fenômenos relacionados às lesões cervicais em forma de cunha. 

Enquanto a maioria dos investigadores esforça-se em atribuir uma única 

etiologia aos defeitos, inúmeros achados indicam que eles são multifatoriais 

(Palamara et al., 2001; Daley et al., 2009; Grippo et al., 2013; Sawlani et al., 2016). 

Nesse sentido, substanciam a teoria da abfração (Sawlani et al., 2016): a maior 

prevalência de LCNCs em pacientes apresentando facetas de desgaste (Xhonga, 

1977; Smith; Knight, 1984; Pegoraro et al., 2005), contatos oclusais excêntricos e 

função em grupo ao invés de desoclusão pelo canino; dentes sem mobilidade 

portando LCNCs mais frequentemente que aqueles com mobilidade; lesões em 

populações que não realizam higiene por meio de escovação (Faye et al., 2006), 

bem como com porção subgengival, onde as cerdas da escova não alcançam (Faye 

et al., 2006; Brandini et al., 2012); pré-molares lingualizados acometidos por lesões, 

enquanto caninos, posicionados mais vestibularmente, não; e LCNCs identificadas 

nos primeiros hominídeos, muito antes do advento da escova de dentes (Ritter et al., 

2009), e em animais (Wood et al., 2009; Antonelli et al., 2013). Também o 

desempenho biomecânico avaliado por modelos tridimensionais corrobora a 

validade de se eliminar interferências oclusais e de se restaurar a estrutura dentária 

acometida na prevenção e tratamento das LCNCs (Soares et al., 2015). Por outro 

lado, principalmente a localização incomum das LCNCs na face lingual dos dentes 

(Brandini et al., 2012), mas também a susceptibilidade aumentada da subsuperfície 

do esmalte cervical (reduzido conteúdo mineral, maior conteúdo proteico e maior 

volume de poros) aos diversos agentes erosivos (Hammadeh; Rees, 2001), por 

exemplo, chamam a atenção para a multicausalidade das lesões (Braem et al., 
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1992) e, por analogia, das falhas das restaurações. Heintze et al. (2006) revelaram 

que o carregamento oclusal excêntrico, ao menos nos parâmetros por eles adotados 

(50 N, 1,6 Hz, 1200000 ciclos, associados a 3125 ciclos térmicos [5/55oC]), não foi 

capaz, por si só, de contribuir à perda de restaurações cervicais de resina composta 

associadas a sistema adesivo autocondicionante, em comparação ao que se verifica 

clinicamente.  

Já nos primórdios da década de 80, McCoy (1982) e Lee e Eakle (1984) 

fizeram alusão ao papel secundário que exercem fatores abrasivos e corrosivos na 

degradação da estrutura dentária, ainda que aceitassem como causa primária das 

lesões cervicais em forma de cunha as tensões advindas da mastigação e de 

hábitos parafuncionais.  No contexto, no final da década de 90, Whitehead et al. 

(1999) reportaram, como achados incidentais do estudo da corrosão sob tensão 

(“stress corrosion”) do esmalte, a produção, in vitro, de lesões em forma de cunha no 

terço cervical de pré-molares extraídos. Tais lesões surgiam da aplicação de 

carregamento oclusal axial em meio contendo solução aquosa de ácido sulfúrico a 

10%, por um período de 5 dias, seguido de imersão em água por 7 dias. O próprio 

Grippo, junto a colaboradores, reformulou, então, sua teoria da abfração e admitiu 

etiologia multifatorial: em um ambiente ácido, a abrasão por dentifrício favoreceria a 

perda de estrutura associada a tensões de tração concentradas na região cervical 

dos dentes (Grippo et al., 2004). Também outras evidências tendem a comprovar tal 

reformulação (Bartlett et al., 1999; Romeed et al., 2012), o que pode legitimar o fato 

de o carregamento oclusal excêntrico, tanto numa conjuntura abrangente, quanto 

numa mais específica, não ter influenciado, qualitativa ou quantitativamente, o 

comportamento marginal das restaurações cervicais estudadas.  

À semelhança do que acontece para a lesão, a fricção e a biocorrosão 

poderiam ser fatores adicionais que contribuem ao aparecimento de fendas 

marginais e ao consequente insucesso da restauração. Sawlani et al. (2016) 

acreditam que a degradação da estrutura dentária resulta dos efeitos combinados do 

desgaste e da corrosão. Em consonância, alguns estudos fracassaram em 

correlacionar números mais elevados de LCNCs com a prática do bruxismo (Miller et 

al., 2003; Takehara et al., 2008), enquanto outro reportou associação de LCNCs 

com a ingestão de frutas cítricas, refrigerantes, álcool, iogurte, e vitamina C 

efervescente, e com a regularidade do consumo de bebidas cítricas e de 

refrigerantes (Smith et al., 2008). Forças oclusais podem ser responsáveis pela 
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progressão das LCNCs (Takehara et al., 2008), mas outros fatores que não apenas 

tais forças parecem ter que contribuir para sua instalação (Sawlani et al., 2016); o 

que poderia ser verdade também para as fendas marginais. Presume-se, pois, que 

seja interessante aplicar os conceitos de corrosão sob tensão na formação das 

LCNCs (Whitehead et al., 1999) e, quem sabe, na falha das respectivas 

restaurações. Extrapolando-se o conhecimento advindo do estudo dos materiais 

cerâmicos (Michalske; Freiman, 1982; Anusavice; Lee, 1989; Joshia et al., 2014) 

para o desgaste dentário, há que se acreditar que o meio pode ter um forte efeito na 

propagação de microfraturas, pelo esmalte em especial. 

Além disso, fendas marginais podem estar relacionadas com a frequência, a 

magnitude e a duração do carregamento oclusal (Anderson, 1956), que se mostrou 

capaz, após 500 ciclos térmicos (5/55°C), adotando-se 1,73 ciclos/s, 250 N e 10000 

ciclos, de aumentar a microinfiltração e a deterioração das margens de restaurações 

de cavidades de classe V (Arisu et al., 2008). Um estudo anterior (Francisconi et al., 

2009a), comparando dentes controle com o conjunto dos que foram submetidos a 

carregamento oclusal (tanto cêntrico, quanto excêntrico), verificou que frequência de 

2,5 Hz, média de valores descritos na literatura (1,2 a 16,6 Hz; Rees, 2002), carga 

de 150 N, intermediária entre as tipicamente máximas, que variam de 100 N sobre 

os incisivos e 500 N sobre os molares, bem como 106 ciclos, número mínimo aceito 

para estudos de fadiga em Odontologia (Waters, 1980), contribuíram para a 

formação de fendas marginais. Os parâmetros adotados para a ciclagem podem 

agora, por sua vez, não terem sido suficientes, individualmente ou em combinação, 

para prejudicar, por si só, de maneira significativa, a qualidade marginal de 

restaurações de lesões cervicais em cavidades em forma de cunha em pré-molares 

submetidos exclusivamente a carregamento oclusal excêntrico. Não apenas a 

insuficiente padronização da magnitude das cargas aplicadas, da frequência e do 

número de ciclos, mas também as variações da configuração das cavidades, da 

anatomia dos dentes, e das características físicas e mecânicas das estruturas 

dentárias e materiais restauradores, tornam as comparações entre diferentes 

estudos muito complexas (Kubo et al., 2004; Francisconi et al., 2009a). 

Há que se considerar, ainda, que a aplicação de carga axial, em direção 

equivalente à do longo eixo do dente, mesmo que excêntrica (não coincidente com o 

centro de resistência), como no presente estudo, pode resultar na geração de menos 

componentes horizontais que os gerados quando da aplicação de carga oblíqua 
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(Rees, 2002; Dejak et al., 2005; Wood et al., 2009; Pereira et al., 2016). Quando 

aplicadas nessa direção as cargas relacionam-se a comportamento biomecânico 

mais crítico da região cervical, onde se intensifica a concentração de tensões, 

quando comparado com o relacionado às axiais (Pereira et al., 2016). Em 

similaridade, é possível que os nichos preparados para estabilizar as pontas 

aplicadoras da carga oclusal tenham contribuído ao direcionamento das resultantes 

de força em direção mais próxima a do longo eixo do dente, reduzindo a 

concentração de tensões na região cervical. Quanto mais distante é a força do fulcro 

(região cervical vestibular dos dentes), maior a intensidade de tensões de tração que 

afetam o dente próximo a esta região e piores os prejuízos ao dente (Lee; Eakle, 

1984; Lee et al., 2002; Tanaka et al., 2003) e/ou à restauração, consequentemente. 

Um estudo por análise tridimensional de elementos finitos confirmou que cargas 

oblíquas aplicadas na cúspide palatina dos pré-molares são mais prejudiciais à 

estrutura dentária do que as aplicadas na cúspide vestibular ou simultaneamente em 

ambas as cúspides (Soares et al., 2015). Além disso, a simulação do ligamento 

periodontal, por meio do uso de um poliéter para moldagem, pode ter contribuído à 

dissipação das forças do carregamento oclusal, que passariam a se concentrar 

menos na região cervical (Heintze et al., 2006). 

Outrossim, a frequência relativamente alta de fendas marginais em espécimes 

dos grupos controle, no geral, pode ter contribuído à inexistência de diferenças 

significantes entre eles e seus correspondentes ciclados. Defeitos marginais são 

possivelmente decorrentes do carregamento oclusal, mas também podem ser 

originados de artefatos de técnica, como a contração de polimerização dos materiais 

resinosos, por exemplo, ou danos à restauração durante o acabamento e o 

polimento (Grippo, 2010).  

Já a ausência de diferenças significantes, na conjuntura abrangente, entre os 

materiais avaliados, isoladamente ou em associação, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente, ainda pode ser atribuída à falta de condições clínicas que, 

adicionalmente, desafiassem o desempenho das restaurações, tais como a 

presença de dentina esclerosada, usualmente no fundo das lesões (Daley et al., 

2009; Grippo et al., 2012). O elevado conteúdo mineral dessa dentina torna, por 

exemplo, o estabelecimento da camada híbrida mais difícil (Van Meerbeek et al., 

1994). Cavidades preparadas com instrumentos rotatórios, nas quais o esmalte é 
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desgastado/cortado, em comparação às lesões propriamente ditas, também são 

mais favoráveis à interação com materiais adesivos (Rosentritt et al., 2003).  

Praticamente tudo o que se discute até aqui é outrora capaz de explicar, 

também, a ausência de diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

experimentais no que se refere à largura e profundidade dos defeitos marginais 

observados. Quanto à localização das fendas em relação às paredes cavitárias, os 

achados igualmente se justificam, vez que Zeola et al. (2015) verificaram que o 

carregamento oclusal, quer aplicado às vertentes internas das cúspides, quer às 

vertentes externas, gerou tensões mais elevadas no fundo da lesão do que em suas 

paredes oclusal e cervical. O arredondamento do fundo de lesões angulares parece 

melhorar a performance de restaurações cervicais, do ponto de vista biomecânico, e 

favorecer a sua longevidade, por conseguinte (Ichim et al., 2007a; Burrow; Tyas, 

2012; Soares et al., 2013). Nesse caso, quando as cavidades passam a ter forma de 

U, é que maiores tensões se concentram na margem gengival, em comparação à 

oclusal (Ameri et al., 2010). 

Primordialmente, a ideia de que a natureza multifatorial da LCNCs deva ser 

levada em consideração quando da restauração de tais lesões torna-se cada vez 

mais evidente; pelo contrário, a melhor alternativa de tratamento permanece 

indefinida (Browning et al., 1999; Browning et al., 2000; Peumans et al., 2007; 

Soares et al., 2015). É consenso que qualquer terapia deva ser instituída levando-se 

em consideração a(s) causa(s) da lesão, já que, caso seja feita apenas a 

restauração do defeito, a lesão poderá reaparecer nas adjacências da restauração, 

inclusive a partir das margens cavitárias, ou esta poderá deslocar-se (Ichim et al., 

2007a). Dentes restaurados com resina composta mostraram-se, nesse sentido, 

capazes de suportar carregamento oclusal de forma semelhante a dentes hígidos 

(Grippo, 1992; Zeola et al., 2015; Pereira et al., 2016), mas forças oblíquas geraram 

concentração de tensões nas restaurações, possivelmente tornando-as mais 

propensas a falhar devido à formação de fendas marginais (Ichim et al., 2007a; 

Francisconi et al., 2009a; Pereira et al., 2016).  

Em consonância com tal possibilidade, no que diz respeito à frequência de 

restaurações apresentando fendas marginais, a resina composta, no presente 

estudo, demonstrou pior desempenho quando da, tão-somente, aplicação do 

carregamento oclusal excêntrico. Nessa situação, o melhor desempenho foi 

apresentado pelo cimento de ionômero de vidro, e desempenho intermediário, pela 
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associação de ambos os materiais (restauração mista). Isto ratifica a sugestão de 

que apenas a restauração, com resina composta, de lesões em forma de cunha, não 

é suficiente para reduzir a concentração de tensões na região cervical, ou tampouco 

garantir a longevidade do tratamento (Pereira et al., 2016). 

Zeola et al. (2015) sugerem que tensões de tração em grandes restaurações 

de LCNCs aumentam a probabilidade de infiltração marginal e de falha adesiva e 

Barreto et al. (2015) aventam que o tipo de compósito exerce papel relevante na 

distribuição das tensões pelo complexo dente-restauração. Similarmente, menores 

taxas anuais de insucesso (especialmente relacionadas a retenção) de restaurações 

cervicais feitas com CIV, material com menor módulo de elasticidade, foram 

encontradas quando comparadas às feitas com resinas compostas (van Dijken; 

Pallesen, 2005; Burrow; Tyas, 2007). Ainda que a resistência de união, in vitro, de 

CIVs às estruturas dentárias seja inferior à de sistemas adesivos em associação a 

resinas compostas, restaurações de LCNCs feitas com o primeiro material mostram 

boa retenção em longo prazo (van Dijken, 1996; van Dijken, 2005). Também a 

eficácia de camadas intermediárias feitas com materiais flexíveis e de baixa 

viscosidade como “amortecedoras” de tensões foi confirmada previamente (Van 

Meerbeek et al., 1993; Fanning et al., 1995). Uma interface elástica pode representar 

um coxim inerente para compensar não só as tensões geradas pela contração de 

polimerização, mas também as resultantes do carregamento oclusal sobre o material 

restaurador resinoso (Kemp-Scholte; Davidson, 1990; Van Meerbeek et al., 1993).  

Não obstante apenas parte das hipóteses propostas devam ser aceitas, o 

papel dos fatores em estudo, em especial no tocante ao material restaurador, 

quando da aplicação de carregamento oclusal excêntrico, no sucesso do tratamento 

de LCNCs em forma de cunha não deve ser desconsiderado. Face ao destacável 

aumento da demanda de pacientes portadores de LCNCs que exigem intervenção 

restauradora, tal matéria não deve despertar apenas o interesse clínico. Protocolos 

baseados em evidências sólidas, a serem confirmadas por estudos clínicos 

randomizados, justificáveis ou não a partir do que se observar em laboratório, devem 

ser desenvolvidos para nortear a prática clínica diante desse cenário. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 

Ainda que a qualidade marginal de restaurações cervicais possa não ser 

influenciada, de maneira geral, pelo carregamento oclusal ou pelo uso de diferentes 

materiais, inclusive em associação, o aspecto desfavorável do emprego da resina 

composta pode tornar-se relevante, em particular, quando da existência de carga 

oclusal excêntrica. 

Ratifica-se, assim, parte das hipóteses aventadas: apenas especificamente, 

diante da aplicação de carregamento oclusal excêntrico, as restaurações feitas com 

resina composta estiveram associadas a maior frequência de fendas marginais, em 

comparação às feitas com ionômero ou com a combinação de ambos os materiais. 
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