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DDDDDDDD eeeeeeee dddddddd iiiiiiii cccccccc aaaaaaaa tttttttt óóóóóóóó rrrrrrrr iiiiiiii aaaaaaaa         

D edico esta conquista especialm ente à m inha fam ília .m inha fam ília .m inha fam ília .m inha fam ília ... 

    

À     m inha m ãe, A na M aria , m inha m ãe, A na M aria , m inha m ãe, A na M aria , m inha m ãe, A na M aria , que m e apóia em  m inhas decisões e perm ite 

que eu  vá atrás dos m eus sonhos, sem pre m e ajudando e torcendo pelo m eu 

sucesso. A m o você!!!.....     

    

A o     m eu  pm eu  pm eu  pm eu  p ai, Sérgio E duardo, a i, Sérgio E duardo, a i, Sérgio E duardo, a i, Sérgio E duardo, que é o m eu m aior fã, tenho certeza, e que 

está sem pre d isposto a m e ajudar no que eu  precisar. A m o você!!!!....     

 

...e aos m eus m estresm eus m estresm eus m estresm eus m estres... 

 

D edico à     m inha  orientadora e am iga, Teresa , m inha  orientadora e am iga, Teresa , m inha  orientadora e am iga, Teresa , m inha  orientadora e am iga, Teresa , que m e orientou em  m ais 

essa etapa da m inha v ida     e perm itiu  que eu  seguisse os m eus próprios passos, 

sem pre m e apoiando...     

 

D edico, ainda, aos    m eus professores e am igos, E ric e L aw rence, m eus professores e am igos, E ric e L aw rence, m eus professores e am igos, E ric e L aw rence, m eus professores e am igos, E ric e L aw rence, pessoas 

a quem  estim o m uito  e as quais tenho com o exem plo. Sei que m uito do que 

conquistei até aqui devo a  vocês dois!!!     



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



AAAAAAAA gggggggg rrrrrrrr aaaaaaaa dddddddd eeeeeeee cccccccc iiiiiiiimmmmmmmm eeeeeeee nnnnnnnn tttttttt oooooooo ssssssss         

E m  prim eiro lugar, à m inha fam ília, obrigada pelo apoio e eterna 

torcida... 

    

A  m inha m ãe, A na M aria ,A  m inha m ãe, A na M aria ,A  m inha m ãe, A na M aria ,A  m inha m ãe, A na M aria ,    

    obrigada pela dedicação à m im  e às m inhas irm ãs. V ocê é um a 

pessoa m uito especia l na m inha vida!! O brigada pela vida, p elo exem plo de 

pessoa e profissional e por fazer tudo o que está ao seu alcance para tornar 

m eus sonhos realidade. O brigada por sem pre apoiar a escolha que fiz  por um  

cam inho m ais longo e com plicado. 

    

A o m eu P ai, Sérgio E duardo,A o m eu P ai, Sérgio E duardo,A o m eu P ai, Sérgio E duardo,A o m eu P ai, Sérgio E duardo,    

 obrigada, antes de tudo, pela am izade! O brigada pelo apoio , por 

entender m inha opção por um a jornada m ais extensa para m inha realização 

profissional e por não questioná-la. O brigada pela eterna torcida! 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



A os m eus Irm ãos e ao m eu cunhado,A os m eus Irm ãos e ao m eu cunhado,A os m eus Irm ãos e ao m eu cunhado,A os m eus Irm ãos e ao m eu cunhado,    

    A gradeço pelos m om entos que passam os juntos. M arina,M arina,M arina,M arina, m inha 

m édica preferida, obrigada pelas consultas por telefone e por, quase sem pre, 

entender-m e . M aria  A m élia,M aria  A m élia,M aria  A m élia,M aria  A m élia, obrigada pelas ajudas juríd icas e por m e ajudar 

quando preciso. E duardoE duardoE duardoE duardo     e  L unae L unae L unae L una , obrigada por trazer alegria aos m eus dias 

quando estam os juntos. O brigada por vocês serem  m eus irm ãos! F abiano, F abiano, F abiano, F abiano, 

obrigada por m e salvar sem pre que precisei, por estar sem pre d isponível e 

d isposto. O brigada pelas consultas técnica  à distância. V ocê é, para m im , um  

irm ão. 

    

A os m eus tA os m eus tA os m eus tA os m eus tiosiosiosios ,,,,     Z uleide e R om eroZ uleide e R om eroZ uleide e R om eroZ uleide e R om ero ,,,,     e e e e ààààs m inhas prim ass m inhas prim ass m inhas prim ass m inhas prim as,,,,     R enata e R enata e R enata e R enata e 

E duardaE duardaE duardaE duarda ,,,,    

    obrigada por fazerem  parte da m inha v ida, cada um  do seu jeito. 

E  obrigada pela torcida. 

    

A oA oA oA o s m eus as m eus as m eus as m eus avós, A bílio , Paulo  L uiz (V ovô Sam paio) e Therezinhavós, A bílio , Paulo  L uiz (V ovô Sam paio) e Therezinhavós, A bílio , Paulo  L uiz (V ovô Sam paio) e Therezinhavós, A bílio , Paulo  L uiz (V ovô Sam paio) e Therezinha ,,,,    

    obrigada pela torcidam  e pelo  apoio e pelos ótim os m om entos dos 

quais desfrutam os juntos. 

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



A o L uis A ugusto, m eu padrasto, L uisa , m inha  “irm ãzinha” e a D ona A o L uis A ugusto, m eu padrasto, L uisa , m inha  “irm ãzinha” e a D ona A o L uis A ugusto, m eu padrasto, L uisa , m inha  “irm ãzinha” e a D ona A o L uis A ugusto, m eu padrasto, L uisa , m inha  “irm ãzinha” e a D ona 

Ildete, m inha avó Ildete, m inha avó Ildete, m inha avó Ildete, m inha avó ““““em prestadaem prestadaem prestadaem prestada”””” ,,,,    

    obrigada por terem  entrado na m inha fam ília. L uis,L uis,L uis,L uis, obrigada pela  

paciência. L uisa , L uisa , L uisa , L uisa , obrigada por ser    m inha com panheira de sol e de v iagem . D ona D ona D ona D ona 

Ildete,Ildete,Ildete,Ildete, obrigada pela paciência e por se tornara um a avó para m im . 

    

A  V aléria , m inha m adrastaA  V aléria , m inha m adrastaA  V aléria , m inha m adrastaA  V aléria , m inha m adrasta ,,,,     

    m inha eterna com panheira de caranguejadas. O brigad a pelas 

conversas e pelo apoio! 

    

A os m eus tios, tias e p rim oA os m eus tios, tias e p rim oA os m eus tios, tias e p rim oA os m eus tios, tias e p rim ossss::::     T io  C elso, T ia  R egina, T ia M aria  L uisa , T io  C elso, T ia  R egina, T ia M aria  L uisa , T io  C elso, T ia  R egina, T ia M aria  L uisa , T io  C elso, T ia  R egina, T ia M aria  L uisa , 

T io  L uiz  A ntônio , T io  L uiz  P aulo , T ia  V era, T io B ilo , T io  L uiz  A ntônio , T io  L uiz  P aulo , T ia  V era, T io B ilo , T io  L uiz  A ntônio , T io  L uiz  P aulo , T ia  V era, T io B ilo , T io  L uiz  A ntônio , T io  L uiz  P aulo , T ia  V era, T io B ilo , T io C aco; D anielle, T io C aco; D anielle, T io C aco; D anielle, T io C aco; D anielle, 

L uizL uizL uizL uiza e M ateusa e M ateusa e M ateusa e M ateus;;;;     P edro H enrique, N ora e G ustavoPedro H enrique, N ora e G ustavoPedro H enrique, N ora e G ustavoPedro H enrique, N ora e G ustavo;;;;     L uiz  Paulo, Isabela  L uiz  Paulo, Isabela  L uiz  Paulo, Isabela  L uiz  Paulo, Isabela  

Sam paio e Isabela  Salem e,Sam paio e Isabela  Salem e,Sam paio e Isabela  Salem e,Sam paio e Isabela  Salem e,    

    obrigada por torcerem  pela m inha vitória, sem pre ajudando no que 

preciso . 

ÀÀÀÀ s am igas s am igas s am igas s am igas que fiz  em  B auru, que fiz  em  B auru, que fiz  em  B auru, que fiz  em  B auru, M anuela  e H elena,M anuela  e H elena,M anuela  e H elena,M anuela  e H elena,    

   obrigada pelos m om entos alegres que tivem os em  B auru . A pesar de 

term os seguido cam inhos d iferentes um as das outras, sem pre poderem os contar 

com  a nossa am izade. 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



A os colegas de turm a e de m estrado, Á lvaro , B ela  L una, C intinha, A os colegas de turm a e de m estrado, Á lvaro , B ela  L una, C intinha, A os colegas de turm a e de m estrado, Á lvaro , B ela  L una, C intinha, A os colegas de turm a e de m estrado, Á lvaro , B ela  L una, C intinha, 

E ugênio  e Pati, F lávia  e G ui, G ustavo e D rica , Ivonne, Juan  e A na, K arin , E ugênio  e Pati, F lávia  e G ui, G ustavo e D rica , Ivonne, Juan  e A na, K arin , E ugênio  e Pati, F lávia  e G ui, G ustavo e D rica , Ivonne, Juan  e A na, K arin , E ugênio  e Pati, F lávia  e G ui, G ustavo e D rica , Ivonne, Juan  e A na, K arin , 

L eonardo, L eslie, L ourdes, L uciana, Lulu e L eandro , M arcela , Polli, L eonardo, L eslie, L ourdes, L uciana, Lulu e L eandro , M arcela , Polli, L eonardo, L eslie, L ourdes, L uciana, Lulu e L eandro , M arcela , Polli, L eonardo, L eslie, L ourdes, L uciana, Lulu e L eandro , M arcela , Polli, R icardo, R icardo, R icardo, R icardo, 

Tonho, W agner, Z ezo,Tonho, W agner, Z ezo,Tonho, W agner, Z ezo,Tonho, W agner, Z ezo,    

    obrigada por terem  m e ajudado, cada um  à sua m aneira, a realizar 

m ais essa conquista. A  presença de vocês fez  com  que esses dois anos de 

m estrado fossem  m ais fáceis e gostosos. V am os nos afastar agora, m as sei que a  

am izade será eterna.. 

    

Á  Á  Á  Á  ffffam ília  am ília  am ília  am ília  F rancisconiF rancisconiF rancisconiF rancisconi::::     P rof. Pau linho, M á, M anoela , Carolzinha, P rof. Pau linho, M á, M anoela , Carolzinha, P rof. Pau linho, M á, M anoela , Carolzinha, P rof. Pau linho, M á, M anoela , Carolzinha, 

L uciana, G ustavo e G abizinha,L uciana, G ustavo e G abizinha,L uciana, G ustavo e G abizinha,L uciana, G ustavo e G abizinha,    

    obrigada por receber toda a nossa turm a com o se fôssem os da 

fam ília. É  sem pre bom  ter um  apoio  quando estam os longe e vocês fizeram -m e 

sentir em  casa. 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



À s À s À s À s professoras e am igas, T eresa e L indaprofessoras e am igas, T eresa e L indaprofessoras e am igas, T eresa e L indaprofessoras e am igas, T eresa e L inda ,,,,    

    obrigada por serem  m ais do que professoras., O brigada por serem  

m inhas am igas. A m igas que levarei pelo resto da m inha v ida. O brigada pelas 

conversas, pelos conselhos e pelos nossos jantares, que deixarão saudades. 

    

A oA oA oA o s as as as am igos d e Brasíliam igos d e Brasíliam igos d e Brasíliam igos d e Brasília ::::     A iane, G razi e G aivota , L uciano, M arco A iane, G razi e G aivota , L uciano, M arco A iane, G razi e G aivota , L uciano, M arco A iane, G razi e G aivota , L uciano, M arco 

A urélio, M ariana, M aykel, M auro, Patrícia, R afael, R oberta  e Tereza,A urélio, M ariana, M aykel, M auro, Patrícia, R afael, R oberta  e Tereza,A urélio, M ariana, M aykel, M auro, Patrícia, R afael, R oberta  e Tereza,A urélio, M ariana, M aykel, M auro, Patrícia, R afael, R oberta  e Tereza,    

    obrigada por fazerem  parte da m inha vida. Sem  vocês seria m uito 

d ifícil conseguir chegar aqui.. 

    

À  am iga  L udhm ila ,À  am iga  L udhm ila ,À  am iga  L udhm ila ,À  am iga  L udhm ila ,    

    obrigada por reaparecer na m inha v ida e por m e a judar a realizar 

m ais essa etapa. G osto m uito de tê-la com o am iga. 

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



AAAAAAAA gggggggg rrrrrrrr aaaaaaaa dddddddd eeeeeeee cccccccc iiiiiiiimmmmmmmm eeeeeeee nnnnnnnn tttttttt oooooooo ssssssss         EEEEEEEE ssssssss pppppppp eeeeeeee cccccccc iiiiiiii aaaaaaaa iiiiiiii ssssssss         

        

À  Profa. D ra . M aria  T eresa  A ttaÀ  Profa. D ra . M aria  T eresa  A ttaÀ  Profa. D ra . M aria  T eresa  A ttaÀ  Profa. D ra . M aria  T eresa  A tta , quem  tive o prazer de ter com o 

orientadora na especialização e no m estrado; quem  é m ais que um a professora  e 

orientadora, é um a am iga. Sem pre m e fez pensar e andar com  os m eus próprios 

pés. Sua m aneira de conduzir as coisas sem pre m e fez  ter orgu lho de ser sua 

orientada. Serei eternam ente grata pelos en sinam entos profissionais e pessoais. 

    

À  M árcia  G raeffÀ  M árcia  G raeffÀ  M árcia  G raeffÀ  M árcia  G raeff e e e e ao ao ao ao M arcelo , M arcelo , M arcelo , M arcelo , sem pre a disposição para m e ajudar com  

alegria.O brigada pela ajuda ind ispensável durante o desenvolv im ento e 

execução deste trabalho.    

    

A os am igos A nA os am igos A nA os am igos A nA os am igos A n tônio Jr, Á lvaro , tônio Jr, Á lvaro , tônio Jr, Á lvaro , tônio Jr, Á lvaro , L eslie, L eslie, L eslie, L eslie, L uciana F rancL uciana F rancL uciana F rancL uciana F rancisconisconisconiscon iiii , K arin, K arin, K arin, K arin ,,,,    

F lávia  e G uilherm e, F lávia  e G uilherm e, F lávia  e G uilherm e, F lávia  e G uilherm e, por, de algum a form a, ajudarem -m e na execução deste 

trabalho. Sem  vocês, a realização e a finalização do m esm o seriam  im possíveis.    

    

À s À s À s À s am igam igam igam igaaaas, Polliana, F láv ia, s, Polliana, F láv ia, s, Polliana, F láv ia, s, Polliana, F láv ia, L eslie, L eslie, L eslie, L eslie, L uciana, L ulu , K arin  eL uciana, L ulu , K arin  eL uciana, L ulu , K arin  eL uciana, L ulu , K arin  e     aoaoaoao ssss     am igoam igoam igoam igossss    

E ugenio, E ugenio, E ugenio, E ugenio, G ustavoG ustavoG ustavoG ustavo     e  R icardoe R icardoe R icardoe R icardo, , , , por se tronarem  m inha fam ília em  B auru. V ocês 

são m uito especiais para m im ! 

        

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



A os professores, funcionários e am igos do D epartam ento de D entísticaA os professores, funcionários e am igos do D epartam ento de D entísticaA os professores, funcionários e am igos do D epartam ento de D entísticaA os professores, funcionários e am igos do D epartam ento de D entística ::::     

P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. AAAA quira Ishik iriam a, qu ira Ishik iriam a, qu ira Ishik iriam a, qu ira Ishik iriam a, P rof. D r. Carlos E duardo F rancProf. D r. Carlos E duardo F rancProf. D r. Carlos E duardo F rancProf. D r. Carlos E duardo F rancischone, ischone, ischone, ischone, P rof. P rof. P rof. P rof. 

D r. D r. D r. D r. E duardo E duardo E duardo E duardo B atista  B atista  B atista  B atista  F ranco,F ranco,F ranco,F ranco,    P rof. M sc. E m ersonProf. M sc. E m ersonProf. M sc. E m ersonProf. M sc. E m erson     A ndréA ndréA ndréA ndré     Carrit ConeglianCarrit ConeglianCarrit ConeglianCarrit Coneglian , , , , 

P rof. D r.P rof. D r.P rof. D r.P rof. D r.    José Carlos Pereira ,José Carlos Pereira ,José Carlos Pereira ,José Carlos Pereira ,    P rof. D r.P rof. D r.P rof. D r.P rof. D r.    José M ondelli, José M ondelli, José M ondelli, José M ondelli, P rofª. D ra . P rofª. D ra . P rofª. D ra . P rofª. D ra . L inda L inda L inda L inda 

W ang, W ang, W ang, W ang, P rofª.  D ra. P rofª.  D ra. P rofª.  D ra. P rofª.  D ra. M aria  F idelaM aria  F idelaM aria  F idelaM aria  F idela     de L im a N avarrode L im a N avarrode L im a N avarrode L im a N avarro , , , , P rofª. D ra. P rofª. D ra. P rofª. D ra. P rofª. D ra. M aria  T eresa  M aria  T eresa  M aria  T eresa  M aria  T eresa  

A tta, A tta, A tta, A tta, P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. R afael R afael R afael R afael F rancisco  L ia  F rancisco  L ia  F rancisco  L ia  F rancisco  L ia  M ondelli, M ondelli, M ondelli, M ondelli, P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. P rof. D r. Sérgio K iyosh iSérgio K iyosh iSérgio K iyosh iSérgio K iyosh i    

Ishik iriam aIshik iriam aIshik iriam aIshik iriam a , , , , Â ngelaÂ ngelaÂ ngelaÂ ngela , R ita , N elson , M aria , Z uleica , M auro, D ito, Júnior, R ita , N elson , M aria , Z uleica , M auro, D ito, Júnior, R ita , N elson , M aria , Z uleica , M auro, D ito, Júnior, R ita , N elson , M aria , Z uleica , M auro, D ito, Júnior     e  e  e e 

L igia, L igia, L igia, L igia, pela dedicação, pelo in centivo, colaboração e ajuda e por serem  am igos 

de todas as horas.    

 

A os pA os pA os pA os p rofessores e F uncionários D epartam ento de Mrofessores e F uncionários D epartam ento de Mrofessores e F uncionários D epartam ento de Mrofessores e F uncionários D epartam ento de M ateria is D entários, ateria is D entários, ateria is D entários, ateria is D entários, 

Paulo  Paulo  Paulo  Paulo  A fonso Silveira A fonso Silveira A fonso Silveira A fonso Silveira F rancisconiF rancisconiF rancisconiF rancisconi, César, César, César, César     A ntunes de F reitasA ntunes de F reitasA ntunes de F reitasA ntunes de F reitas, Paulo , Paulo , Paulo , Paulo 

A m arante, A lcides, Sandrinha e L ô, A m arante, A lcides, Sandrinha e L ô, A m arante, A lcides, Sandrinha e L ô, A m arante, A lcides, Sandrinha e L ô, por fazerem  desse D epartam ento  um  lugar 

acolhedor, onde m e senti sem pre à vontade para desenvolver m eus trabalhos. 

    

A os funcionários eA os funcionários eA os funcionários eA os funcionários e     am igos da  P ósam igos da  P ósam igos da  P ósam igos da  P ós----G raduação e do C IP , G raduação e do C IP , G raduação e do C IP , G raduação e do C IP , pela indiscutível 

d isposição e por torcerem  por nosso sucesso.    

    

A os funcionários da B ibliotecaA os funcionários da B ibliotecaA os funcionários da B ibliotecaA os funcionários da B iblioteca , por serem  sem pre prestativos. 

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



A  todos os dem ais professores e funcionários da F O BA  todos os dem ais professores e funcionários da F O BA  todos os dem ais professores e funcionários da F O BA  todos os dem ais professores e funcionários da F O B ----U SPU SPU SPU SP , por estarem  
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Resumo 

Resinas compostas apresentam contração de polimerização e a tensão 

gerada durante essa polimerização compete com a força adesiva na interface 

dente/restauração. A técnica incremental e o uso de bases com alta resiliência e 

módulo de elasticidade próximo ao das estruturas dentárias são técnicas 

desenvolvidas para tentar diminuir a tensão originada pela contração de 

polimerização. O presente estudo teve como objetivo analisar a influência do uso 

de bases de cimento de ionômero de vidro convencional e modificado por resina 

na qualidade e adaptação marginal na interface dentina/resina composta, após a 

ciclagem térmica, usando testes de resistência adesiva e análise em microscopia 

confocal de varredura a laser. Foram confeccionadas cavidades na face oclusal 

(4,5mm x 3mm x 5mm) de 60 molares humanos extraídos divididos em 6 grupos: 1 

e 4 - sistema adesivo (Adper™ Single Bond; 3M ESPE) + resina composta (Filtek 

Z250; 3M ESPE); 2 e 5 - base de cimento de ionômero de vidro convencional 

(Ketac Molar Easymix; 3M ESPE) + sistema adesivo + resina composta; e 3 e 6 - 

base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vitrebond; 3M 

ESPE) + sistema adesivo + resina composta. Os grupos 4, 5 e 6 sofreram um 

processo de termociclagem com dois banhos (5ºC – 55ºC) durante 30 segundos 

em 5.000 ciclos. Após 24 horas, os dentes foram seccionados em uma máquina 

de cortes com disco de diamante em espessura de 0,8mm. Uma fatia de cada 

dente foi separada aleatoriamente para análise em Microscópio Confocal para 

observação e mensuração de possíveis fendas marginais internas. As demais 

fatias foram seccionadas para a confecção de palitos (0,8mm X 0,8mm) que foram 

submetidos a testes de microtração em uma máquina de ensaios universal EMIC. 

Os resultados de resistência adesiva foram submetidos  

à análise de variância a um critério (ANOVA) e ao teste t-Student (p< 0,05). A 

presença de fendas foi avaliada com o teste da razão de verossimilhança ou teste 

exato de Fisher e os valores de comprimento das fendas foram avaliados pelo 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p<0,05). Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes na resistência adesiva em nenhum dos 
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grupos sem termociclagem (G1 – 19,28 MPa; G2 – 16,29 MPa; e G3 – 15,95MPa) 

ou com termociclagem (G4 – 19,74 MPa; G5 – 16,58 MPa; e G6 – 16,01 MPa). A 

análise das medidas das fendas revelou não haver diferença estatisticamente 

significante entre os grupos G1 (1,4µm), G2 (2,88µm) e G3 (4,63µm) e entre os 

grupos G4 (4,2µm), G5 (12,5µm) e G6 (5,4µm). No entanto, a termociclagem 

determinou um aumento do tamanho médio das fendas no grupo com base de CIV 

convencional (G4 – 12,5µm). A análise da presença ou ausência de fendas 

mostrou um aumento na porcentagem do número de fendas quando os espécimes 

foram termociclados, para os grupos sem base e com base de CIV (G1 - 30%; G2 

- 25%  G3 – 25%; G4 - 53,33%; G5 – 70%; e G6 30%). Os resultados mostraram, 

ainda, não haver relação entre o comprimento e a formação das fendas com a 

resistência adesiva. Conclui-se, portanto, que o uso de base de cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina mantém mais estável a qualidade da 

interface adesiva dentina/resina composta após envelhecimento artificial com 

termociclagem. 

Unitermos: Resina Composta. Sistema Adesivo. Cimento de Ionômero de Vidro. 

Contração de Polimerização. Termociclagem. Microscópio Confocal. 
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Abstract 

 

Effect of conventional and resin-modified glass ionomer cements base on 

tooth/composite resin adhesive interface after termocycling. 

 

Polymerization shrinkage leads to a tension into dentin/resin composite interface 

that can cause marginal discoloration, poor marginal adaptation, secondary caries 

and post-operative sensitivity. The incremental restorative technique and the use of 

a resilient liner with a modulus of elasticity similar to dental structures are 

techniques used to decrease the shrinkage polymerization tension. The aim of this  

in vitro study  was to analyze the effect of glass-ionomer cement as a liner on the 

adhesive interface dentin/resin of occlusal restorations after thermocycling aging. 

Occlusal cavities were prepared sixty human extracted molars, divided into six 

groups: 1 and 4 with no liner; 2 and 5 glass-ionomer cement (Ketac Molar 

Easymix); and 3 and 6 resin-modified glass-ionomer cement (Vitrebond). Resin 

composite (Filtek Z250) was placed after application of adhesive system Adper 

Single Bond 2. Adhesive system was mixed with fluorescent reagent (Rhodamine 

B) to allow confocal microscopy analysis. After that, the specimens of groups 4, 5, 

6 were thermocycled into 2 baths (5ºC – 55ºC) of 30s each in 5.000 cycles. After 

this period, teeth were sectioned in 0,8mm slices. One slice of each tooth was 

randomly selected for analysis in Confocal Microscopy. The other ones were 

sectioned in sticks, which were submitted to micro-tensile test.  The results of 

adhesive strength were analyzed by one way ANOVA and t-Student tests. Gap 

formation were analysed by Fisher test and the gaps size were analyzed by 

Kruskal-Wallis test (p<0,05). No statistical difference on adhesive resistance was 

showed between groups. Confocal Microscopy analysis showed gaps with a higher 

mean sizes for group 4 (12,5µm) and higger percentage of marginal gaps 

formation  for the thermocycled groups (G1 - 30%; G2 - 25%; G4 - 53,33%; G5 – 

70%). Groups 3 (25%) and 6 (30%) showed the lowest percentage of marginal gap 
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formation. The results revealed that gap formation is not related to adhesive 

strength. It can be concluded, therefore, that the use of a resin-modified-glass-

ionomer cement liner showed less gap formation on dentin/composite adhesive 

interface after artificial aging compared to conventional glass ionomer cement liner 

and restorations with no lining. 

Keywords: Resin Composite. Adhesive. Glass Ionomer Cement. Polymerization 

Shrinkage. Thermocycling. Confocal Microscopy 
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1 Introdução 

O condicionamento ácido, preconizado por Buonocore em 1955, o 

desenvolvimento das resinas compostas por Bowen, em 1962, e o conceito de 

hibridização de Nakabayashi , em 1892, trouxeram grandes avanços à odontologia 

restauradora. Esses três marcos tornaram as restaurações estéticas muito 

utilizadas pelos cirurgiões dentistas e solicitadas pelos pacientes, sendo, hoje, 

indicadas tanto para dentes anteriores quanto para dentes posteriores. 

No entanto, as resinas compostas trazem com elas grandes problemas 

relacionados às suas propriedades físicas como, por exemplo, a contração de 

polimerização. Segundo Labella (1999) esse é o maior dos problemas das resinas 

compostas.  A contração de polimerização gera tensões durante a polimerização 

das resinas compostas que competem com a força adesiva da interface 

dente/restauração. Essas tensões geradas na interface adesiva podem causar 

eventuais falhas de adesão e, também, da própria restauração (CIUCCHI et al., 

1997), o que pode levar à formação de fendas podendo ter como conseqüência a 

sensibilidade pós-operatória, a infiltração marginal e a reincidência de cárie. 

Uma técnica preconizada com o intuito de reduzir as tensões geradas 

durante a polimerização pela contração das resinas compostas é a técnica 

incremental de Davidson et al. (1984). Essa técnica consiste na inserção de 

pequenos incrementos de resina composta na cavidade, polimerizados 

separadamente. Outros fatores influentes na tensão de contração são o fator de 

configuração cavitária (Fator-C), o escoamento do material restaurador, a 

profundidade de polimerização, assim como módulo de elasticidade das resinas 

compostas (LABELLA, LAMBRECHTS et al., 1999). Nikolaenko et al. (2004) 

concluíram que o fator C é um fator influente na adesão dentinária, sendo o uso de 

técnicas restauradoras apropriadas, imprescindível para obtenção de uma maior 

força adesiva. Dewaele et al. (2006) afirmaram que mesmo com os esforços para 

o desenvolvimento de novas resinas compostas, a contração de polimerização é 

uma realidade com a qual o clínico tem que aprender a “conviver” e, por isso, são 
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necessárias técnicas paliativas que visem minimizar os efeitos da contração de 

polimerização. 

O módulo de elasticidade das resinas compostas é outra característica desse 

material que pode levar à formação de fendas marginais, quando há diferenças de 

temperatura, pois é maior que o das estruturas dentárias. Sendo assim, quando 

um dente com uma restauração é submetido a mudanças de temperatura a resina 

composta contrai e expande mais que as estruturas do dente (esmalte e dentina), 

gerando tensões na interface adesiva. 

Na cavidade bucal o dente é submetido diariamente a muitas alterações de 

temperatura gerando, assim, tensão sobre ele. Em sua vida clínica ele é 

submetido a ciclos de temperatura que resultam em níveis consideráveis de 

estresse térmico. Sendo uma temperatura acima de 50ºC suficiente para causar 

um alto nível de estresse, situação que acontece na vida clínica dos dentes e 

restaurações (BROWN et al., 1972). 

Tendo em vista que uma das propriedades essenciais dos materiais 

restauradores é que devem manter tamanho e forma depois de levados ao 

preparo cavitário de um dente e submetidos à polimerização, a maioria poderá  

falhar quando se encontrar em uma condição de mudança térmica repetitiva 

(KIDD, 1976). De Munck (2005b) et al. mostraram que o efeito do tempo, com 

variação térmica, pode afetar a interface adesiva e acelerar as falhas de uma 

restauração.  

 Segundo Kemp-Schole e Davidson (1990a), a aplicação dos cimentos de 

ionômero de vidro, como base intermediária, por apresentarem baixo módulo de 

elasticidade e alta resiliência promove uma considerável redução na tensão de 

contração de polimerização de restaurações com resina composta. Uma possível 

explicação para tal fato é que o uso de bases intermediárias confere à restauração 

a flexibilidade necessária para compensar parte da tensão de contração de 

polimerização, que excede a força adesiva. O cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina também tem sido indicado como base, mas apesar de 
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mostrar um maior relaxamento das tensões e uma perfeita adaptação, quando 

submetido à ciclagem térmica, apresenta falhas coesivas e formação de fendas 

(KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990b). 

Devido ao costume de aquecer e refrigerar os alimentos e as bebidas, os 

dentes humanos sofrem um estresse térmico muito maior, e isso pode contribuir 

para deterioração dos mesmos. No entanto, esse estresse não deve ser 

considerado apenas na situação clínica imediata, mas também quanto à fadiga a 

longo prazo. 

Considerando a literatura citada torna-se importante a avaliação do efeito do 

uso de uma base intermediária de cimento de ionômero de vidro na adaptação 

marginal das restaurações de resina composta à dentina quando submetidos ao 

estresse térmico. O condicionamento ácido, preconizado por Buonocore em 1955, 

o desenvolvimento das resinas compostas por Bowen, em 1962, e o conceito de 

hibridização elaborado por Nakabayashi, em 1892, trouxeram grandes avanços à 

odontologia restauradora. Esses três marcos tornaram as restaurações estéticas 

muito utilizadas pelos cirurgiões dentistas, solicitadas pelos pacientes, indicadas 

tanto para restauração de dentes anteriores quanto para dentes posteriores. 

No entanto, as resinas compostas trazem com elas grandes problemas 

relacionados às suas propriedades físicas, como, por exemplo, a contração de 

polimerização. Segundo Labella, Lambrechts et al. (1999) esse é o maior dos 

problemas das resinas compostas.  A contração de polimerização gera tensões 

durante a polimerização das resinas compostas que competem com a força 

adesiva da interface dente/restauração. Essas tensões geradas na interface 

adesiva podem causar eventuais falhas de adesão e, também, da própria 

restauração (CIUCCHI, BOUILLAGUET et al., 1997), o que pode levar à formação 

de fendas e, como conseqüência, a sensibilidade pós-operatória, a infiltração 

marginal e a reincidência de cárie. 

Uma técnica preconizada com o intuito de reduzir as tensões geradas 

durante a polimerização pela contração das resinas compostas é a técnica 
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incremental sugerida por Davidson e De Gee (1984). Essa técnica consiste na 

inserção de pequenos incrementos de resina composta na cavidade, 

polimerizados separadamente. Outros fatores influentes na tensão de contração 

são o fator de configuração cavitária (Fator-C), o escoamento do material 

restaurador, a profundidade de polimerização, assim como módulo de elasticidade 

das resinas compostas (LABELLA, LAMBRECHTS et al., 1999). Nikolaenko e 

Lohbauer et al. (2004) concluíram que o fator-C é um fator influente na adesão 

dentinária, sendo o uso de técnicas restauradoras apropriadas, imprescindível 

para obtenção de uma maior força adesiva. Dewaele, Truffier-Boutry et al. (2006) 

afirmaram que mesmo com os esforços para o desenvolvimento de novas resinas 

compostas, a contração de polimerização é uma realidade com a qual o clínico 

tem que aprender a conviver e, por isso, são necessárias técnicas paliativas que 

visem minimizar os efeitos da contração de polimerização 

O módulo de elasticidade das resinas compostas é uma outra característica 

desse material que pode levar à formação de fendas marginais, quando há 

diferenças de temperatura, uma vez que o coeficiente de expansão térmica linear 

das resinas compostas é maior que o das estruturas dentárias. Sendo assim, 

quando um dente com uma restauração é submetido a mudanças de temperatura 

a resina composta contrai e expande mais que as estruturas do dente (esmalte e 

dentina), gerando tensões na interface adesiva. 

Na cavidade bucal o dente é submetido a muitas mudanças de temperatura 

diariamente gerando, assim, tensão sobre ele. Em sua vida clínica ele é submetido 

a ciclos de temperatura que resultam em níveis consideráveis de estresse térmico, 

sendo uma temperatura acima de 50ºC suficiente para causar um alto nível de 

estresse, situação que acontece na vida clínica dos dentes e restaurações 

(BROWN et al., 1972). 

Tendo em vista que uma das propriedades essenciais dos materiais 

restauradores é a manutenção do tamanho e forma depois de inseridos na 

cavidade, a maioria poderá falhar quando se encontrar em uma condição de 

mudança térmica repetitiva (KIDD, 1976). De Munck, Van Landuyt et al. (2005b) 
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mostraram que o efeito do tempo, com variação térmica, pode afetar a interface 

adesiva e acelerar as falhas de uma restauração.  

Segundo Kemp-Schole; Davidson, a aplicação dos cimentos de ionômero de 

vidro, como base intermediária, por apresentarem baixo módulo de elasticidade e 

alta resiliência promove uma considerável redução na tensão de contração de 

polimerização de restaurações com resina composta. Uma possível explicação 

para tal fato é que o uso de bases intermediárias confere à restauração a 

flexibilidade necessária para compensar parte da tensão de contração de 

polimerização, que excede a força adesiva. O cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina também tem sido indicado como base, mas apesar de 

mostrar um maior relaxamento das tensões e uma perfeita adaptação, quando são 

submetidos à ciclagem térmica, apresentam falhas coesivas e formação de fendas 

(KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990a). 

Devido ao fato dos alimentos e bebidas serem aquecidos e refrigerados, os 

dentes humanos sofrem um estresse térmico muito maior e isso pode contribuir 

para a sua deterioração. No entanto, esse estresse não deve ser considerado 

apenas na situação clínica imediata, mas também quanto à fadiga a longo prazo. 

Considerando a literatura citada torna-se importante a avaliação do efeito do 

uso de uma base intermediária de cimento de ionômero de vidro na adaptação 

marginal das restaurações de resina composta à dentina quando submetidos ao 

estresse térmico. 
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2 Revisão de Literatura 

 

Dois fatores que contribuem decisivamente para o fracasso dos sistemas 

restauradores são a falha na adaptação marginal e a microinfiltração marginal. 

Segundo Going, 1972, a microinfiltração na interface dente/restauração é 

considerada o fator que mais influencia a longevidade da restauração dentária. Ela 

é usada como uma medida por meio da qual, clínicos e pesquisadores podem 

prever o comportamento dos materiais restauradores no ambiente oral. A 

importância dessa medida é baseada na premissa de que nenhum material 

resinoso disponível possui perfeita adesão ao dente, pois não possui as mesmas 

propriedades físicas e mecânicas das estruturas dentárias. 

A microinfiltração pode ser definida como a passagem de bactérias, fluidos, 

moléculas ou íons entre as paredes da cavidade e o material usado, e pode 

apresentar como conseqüência cárie secundária, descoloração marginal e 

sensibilidade pós-operatória (Kidd, 1976, Jensen; Chan, 1985), fazendo com que a 

atenção das pesquisas fosse voltada para esse problema durante muitos anos. 

Esse é um problema que pode estar presente em todos os tipos de restaurações: 

indiretas, com e sem metal, e diretas como as de amálgama e cimento de 

ionômero de vidro, mas é nas restaurações de resina composta que aparece com 

maior freqüência devido à constituição desse material e aos fenômenos envolvidos 

na sua polimerização.  

As resinas compostas foram patenteadas por Bowen em 1962 apresentando 

propriedades físico-químicas melhoradas dando início a uma nova era para a 

Odontologia Restauradora. São compostas por partículas de carga inorgânica e 

uma matriz orgânica, unidas por silano. A matriz orgânica é constituída 

basicamente pelo BisGMA, que é um monômero de alta viscosidade e por 

monômeros diluentes como o TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato). A porção 

inorgânica do material lhe confere suas propriedades mecânicas e a adição dos 

diluentes é o fator responsável pelo aumento da sorção de água e contração de 
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polimerização (BRADEN, 1978; KALACHANDRA e WILSON, 1992), sendo essa 

contração associada à formação de fendas na interface dente/restauração e 

conseqüente, infiltração marginal (PEUMANS et al., 2000; ROULET e WALTI, 

1984). Segundo Dewaele, et al. (2006) essa contração diminui quando a 

porcentagem de TEGDMA também diminui. (DEWAELE, TRUFFIER-BOUTRY et 

al., 2006) 

A contração de polimerização é o resultado da redução da distância 

intermolecular entre as unidades monoméricas, necessária para manter o 

equilíbrio termodinâmico durante a transformação da fase líquida para um estado 

sólido (PEUTZFELDT, 1997), pela transformação das duplas ligações de carbono 

(C=C) em ligações simples (monômeros em polímeros). Essa transformação é 

chamada de grau de conversão e determina a contração volumétrica da resina 

composta ((DEWAELE, TRUFFIER-BOUTRY et al., 2006).  

Durante a polimerização da resina composta, duas etapas são comumente 

descritas e relacionam-se diretamente com a contração do material: a fase pré-gel 

e a fase pós-gel. Com propósito didático, define-se o instante no qual se verifica a 

mudança de uma fase para outra como “ponto-gel” (LIM et al., 2002). O ponto gel 

é o momento da reação em que a resina é transformada de uma pasta viscosa 

para um sólido rígido, com características visco-elásticas. Durante a fase pré-gel, 

o material apresenta um módulo elástico baixo e é, por isso, capaz de sofrer uma 

deformação permanente dissipando a tensão no interior do material (FEILZER et 

al., 1990a; FEILZER et al., 1990b). 

A contração de polimerização que ocorre nesse momento é referida como 

“contração pré-gel” ou “não-rígida” (BOWEN, 1967; DAVIDSON e DE GEE, 1984) 

e é passível de ser dissipada no próprio interior do material restaurador, que ainda 

não se encontra totalmente rígido, pelo rearranjo molecular das cadeias 

poliméricas formadas em posições mais estáveis. Como essa fase permite o alívio 

das tensões geradas através do escoamento do material, deveria perdurar pelo 

maior tempo possível durante a reação (BOUSCHLICHER e RUEGGEBERG, 

2000; BOUSCHLICHER et al., 2000; LIM, FERRACANE et al., 2002). Assim, uma 
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grande proporção da contração volumétrica total ocorreria enquanto o material 

apresenta-se em um estado não rígido, e apenas uma pequena fração da 

contração efetivamente seria responsável pelo desenvolvimento de tensão para a 

interface (DAUVILLIER et al., 2000; FEILZER, DE GEE et al., 1990a; TERRY e 

LEINFELDER, 2006; WATTS e AL HINDI, 1999).  

Por outro lado, após o ponto-gel ser alcançado, o módulo de elasticidade do 

material aumenta significativamente, a mobilidade molecular diminui e a rigidez do 

polímero não permite mais uma deformação plástica suficiente para compensar a 

contração de polimerização (DAVIDSON e FEILZER, 1997), resultando no 

desenvolvimento de tensões que, a partir de agora, são transmitidas às estruturas 

dentais circunvizinhas (BRAGA e FERRACANE, 2004) afetando, em especial, a 

interface adesiva entre a estrutura dental e o material restaurador (KINOMOTO e 

TORII, 1998).  

Se a tensão gerada for de uma magnitude superior à resistência adesiva do 

material restaurador ao substrato dental, uma fenda marginal irá se formar, 

aumentando a chance de ocorrer microinfiltração (BRACKETT et al., 2000; 

SAKAGUCHI et al., 1992). Um estudo de 2001 demonstrou que a porcentagem de 

“gaps” ou fendas existentes em restaurações de resina composta realizadas in 

vivo pode variar entre 14% e 54% do total de interfaces, dependendo do material e 

da técnica utilizados (HANNIG e FRIEDRICHS, 2001). 

Segundo Brännström (1981) e Fusayama (1987 e 1993) as falhas adesivas 

também podem ocorrer nas interfaces internas levando, assim, à formação de 

fendas internas entre o material restaurador e a superfície dentinária. 
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(CIUCCHI, BOUILLAGUET et al., 1997). Esses espaços ou fendas são 

considerados deletérios visto que permitem a passagem de fluidos ou materiais 

entre o complexo dentino-pulpar e o ambiente oral (PASHLEY, 1990). 

A integridade marginal das restaurações de resina composta depende de 

vários fatores. Isso inclui absorção hidrolítica, que ocorre após o processo de 

polimerização e a diferença de expansão térmica entre o dente e o material 

restaurador, mas especialmente pela contração de polimerização relacionada à 

matriz à base de dimetacrilato desses produtos. (BULLARD et al., 1988; REES e 

JACOBSEN, 1989; DAVIDSON e FEILZER, 1997). 

O fenômeno do desenvolvimento de tensões em materiais que sofrem 

contração de polimerização foi primeiramente descrito na literatura por Bowen, no 

ano de 1967. Nesse estudo, o autor discutiu o confinamento do material em uma 

cavidade como o fator principal associado à tensão de contração (BOWEN, 1967). 

Contudo, apenas nos anos de 1984 e 1987, com os estudos de Davidson e De 

Gee, e de Feilzer et al., respectivamente, essa temática começou a ser 

compreendida em profundidade (DAVIDSON e DE GEE, 1984; FEILZER et al., 

1987). Atualmente, é bem estabelecido e aceito que a magnitude da tensão de 

contração gerada depende de fatores como a geometria do preparo cavitário, o 

volume de resina composta inserida, a composição do material restaurador e a 

forma de se proceder a fotoativação (BOUSCHLICHER e RUEGGEBERG, 

2000;BOUSCHLICHER et al., 2000; DAVIDSON e DE GEE, 1984; FEILZER et al., 

1987; LIM et al., 2002; YAP et al., 2002). 

O estresse da contração de polimerização referente às superfícies livres é 

relacionado ao fator de configuração cavitária, que é definido como a razão entre 

as áreas de superfícies livres e áreas de superfícies aderidas. Em cavidades 

tridimensionais, o estresse gerado é mais restrito porque possuem mais 

superfícies aderidas, levando a um aumento da tensão gerada na interface 

adesiva (FEILZER et al., 1987; SAKAGUCHI et al., 1992; YOSHIKAWA et al., 

1999; FRANCO et al., 2003) 
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A maioria dos estudos sobre resistência adesiva em dentina é realizada em 

superfícies livres. Existem apenas poucos dados mostrando diferentes fatores-C 

que indicam o potencial negativo da geometria das cavidades na resistência 

adesiva à dentina. (NIKAIDO et al., 2002a; NIKAIDO et al., 2002b; ARMSTRONG 

et al., 2001).  

Armstrong et al., em 2001, estudaram a resistência adesiva e as 

características das falhas em cavidades com alto e baixo fator-C. E, assim como 

outros autores reportaram que a presença de um alto fator de configuração 

cavitária colabora para tensão na interface adesiva, em dentina, no fundo da 

cavidade (NIKAIDO KUNZELMANN et al., 2002a; NIKAIDO, KUNZELMANN et al., 

2002b; NIKOLAENKO, LOHBAUER et al., 2004). 

Já é fato que um alto fator-C é um fator de risco à adesão devido ao fato de 

que o estresse de polimerização pode ser aumentado. (FEILZER, DE GEE et al., 

1987; NIKOLAENKO, LOHBAUER et al., 2004). Por isso, o uso de apropriadas 

técnicas de restauração pode proporcionarr uma maior resistência adesiva nas 

paredes de fundo de cavidades profundas (NIKOLAENKO, LOHBAUER et al., 

2004). 

Faz-se assim necessário o domínio da técnica adesiva desde o 

condicionamento ácido, preconizado por Buonocore, em 1955, até a aplicação da 

resina fluida para alcançar uma adequada união entre material restaurador e 

dentina, que é auxiliado, em grande parte, pela formação da camada híbrida. 

(NAKABAYASHI et al., 1982). A sua formação não é importante apenas na 

determinação de uma adesão às estruturas dentárias, mas também por exercer 

um papel fundamental no relaxamento das tensões na interface originadas pela 

contração de polimerização da resina composta. Van Meerbeek et al., em 1993, 

demonstraram que a camada híbrida apresenta um módulo de elasticidade inferior 

ao da dentina mineralizada subjacente, e Uno e Finger, em 1995, observaram que 

essa camada poderia atuar como uma camada elástica proporcionando um 

relaxamento das tensões de contração de polimerização (VAN MEERBEEK, 

WILLEMS et al., 1993; UNO e FINGER, 1995). 
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O módulo de elasticidade é a razão entre o estresse e a força 

correspondente abaixo do limite proporcional. É uma indicação da quantidade de 

deformação que vai ocorrer nos materiais dentários quando uma força 

mastigatória é aplicada a ele. A distribuição do estresse em um dente restaurado 

depende dessa propriedade (BOWEN, 1962). 

A magnitude do estresse de contração de polimerização varia de acordo com 

a quantidade de partículas de carga, que alteram o módulo de elasticidade. 

Materiais com baixo módulo de Young podem promover elasticidade suficiente 

para o alívio do estresse de polimerização, o que conseqüentemente leva a um 

melhor vedamento marginal. (KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990a; 

DAUVILLIER et al., 2000; FRANCO et al., 2003) 

Uma outra forma de contornar esse problema são as manobras operatórias 

como a inserção da resina composta pela técnica incremental (LUTZ et al., 1986) 

e a polimerização gradual, assim como a redução da quantidade de material 

restaurador (RC) usando um material de base ou forramento. O uso de materiais 

resilientes como base para restaurações, e o uso de materiais restauradores de 

baixo módulo de elasticidade têm demonstrado a capacidade de absorver 

mudanças volumétricas (Krejci et al.1988) 

Para Friedl et al., em 1997, o emprego de materiais com baixo módulo de 

elasticidade sob restaurações de resina composta pode trazer vantagens tanto 

imediatas, auxiliando na assimilação das tensões geradas durante a contração de 

polimerização, durante o procedimento restaurador, quanto a médio e longo prazo, 

durante a deformação de estruturas rígidas, como dentina e resina, durante a vida 

útil da restauração. (MENEZES FILHO et al., 2003) 

Dentre os materiais que têm sido indicados com sucesso como base cavitária 

em restaurações com resinas compostas, podemos destacar os cimentos de 

ionômero de vidro, devido às suas propriedades, como biocompatibilidade, 

liberação de flúor, coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente, baixo 
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módulo de elasticidade e adesividade (HEMBREE, 1989; MENEZES FILHO, 

BRAZ et al., 2003) 

O cimento de ionômero de vidro apresenta baixo módulo de elasticidade e 

pode reduzir efetivamente as tensões originadas na interface adesiva no momento 

da polimerização da resina composta. Esse material, desenvolvido por Wilson e 

Kent, em 1971, foi introduzido no mercado no final da década de 70, tendo 

passado por diversas formulações até que fosse possível uma clinicamente 

aceitável (WILSON e KENT, 1971). A partir daí, novas modificações foram 

realizadas originando materiais com melhores propriedades físicas e de 

manipulação. 

Originalmente o cimento de ionômero de vidro era composto por pó  

contendo partículas vítreas com alumínio, cálcio, sílica e fluoretos, entre outros, no 

líquido contendo um ácido polialcenóico, geralmente o ácido poliacrílico ou 

polimaleico. Inicialmente, apresentava características indesejáveis como baixa 

resistência aos esforços mastigatórios e grande sensibilidade ao ganho 

(embebição) ou perda (sinérese) de água. 

Em 1988, Antonucci et al. modificaram o cimento de ionômero de vidro, 

acrescentando monômeros resinosos ao líquido, originando um material de presa 

dual, com a reação ácido-base dos cimentos convencionais e a polimerização da 

parte resinosa. Inicialmente, foram desenvolvidos para serem utilizados como 

forramento e base de restaurações e a polimerização se dava através de uma 

fonte de luz halógena. Posteriormente, novos produtos foram desenvolvidos para 

serem utilizados também para restauração, cimentação e selamento de 

cicatrículas e fissuras, apresentando as formas de polimerização por luz e/ou 

química.  

Os valores similares de coeficiente de expansão térmica semelhante ao da 

estrutura dentária e o baixo módulo de elasticidade são as propriedades mais 

relevantes desse material na determinação da integridade marginal. Essas duas 

características associadas fazem com que os índices de infiltração marginal das 
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restaurações com cimento de ionômero de vidro sejam baixos (CHUANG et al., 

2003; SVIZERO et al., 2005). O coeficiente de expansão térmica semelhante ao 

da estrutura dentária faz com que as alterações dimensionais da restauração 

frente a estímulos de frio e calor se dêem também de maneira semelhante, 

gerando menos tensões na interface dente/restauração. 

Em 1994, Watson observou a presença de uma camada rica em resina na 

zona de transição entre cimento de ionômero de vidro modificado por resina e 

dentina. Essa camada foi posteriormente observada por Pereira em 1997 e foi 

denominada zona de absorção, que caracteriza-se por apresentar-se amorfa, sem 

presença de partículas e está associada à movimentação de água durante a 

maturação do cimento de ionômero de vidro modificado por resina em dentina 

profunda que apresenta grande presença de umidade. A presença dessa zona 

determina melhor adesão e parece atuar relaxando as tensões provenientes da 

contração de polimerização (SIDHU e WATSON, 1998; SIDHU et al., 1999). 

Atta, em 2006, estudou o efeito da base de cimento de ionômero de vidro, 

tanto convencional como o modificado por resina, na interface adesiva 

dentina/resina composta. Pôde observar que o uso de bases de cimento de 

ionômero de vidro convencional ou modificado por resina influenciou 

positivamente a resistência adesiva à dentina nas paredes circundantes, mas não 

conseguiu estabelecer uma relação entre a presença de fendas e a resistência 

adesiva.  

O cimento de ionômero de vidro modificado por resina apesar de ser 

indicado como base, de mostrar um maior relaxamento das tensões e uma perfeita 

adaptação quando submetido à ciclagem térmica, apresenta falhas coesivas e 

formação de fendas (KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990b). 

Quando um dente é exposto repentinamente a uma baixa temperatura, o 

esmalte tende a contrair, e a dentina, que possui um coeficiente de expansão 

térmica menor, tende a manter suas dimensões originais durante um intervalo 

rápido de resfriamento. Com isso, o esmalte que tem uma menor resistência à 
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tensão pode trincar. Com o aumento da temperatura do dente, a situação se 

inverte e o esmalte sofre uma força compressiva. A maioria dos materiais 

restauradores apresenta falhas quando submetidos a tais situações 

repetidamente. No entanto, o estresse térmico nos dentes não demonstra 

importância quando se leva em consideração apenas um ciclo térmico, mas sim, 

em situações de estresse contínuo a longo prazo (BROWN, JACOBS et al., 1972). 

As restaurações podem apresentar, após certo tempo, sensibilidade pós-

operatória, descoloração marginal e cáries secundárias. Como já foi visto 

anteriormente, essas condições podem estar associadas a um inadequado 

selamento marginal da cavidade, o qual se acredita que poder ser exacerbado por 

diferenças térmicas, assim como um pobre selamento interno de cavidades, na 

interface dentina/resina (Pashley, 1990). 

Brown et al., em 1972, puderam concluir que um número suficiente de ciclos 

térmicos com um nível de estresse elevado, pode causar falhas na interface das 

restaurações. Observaram, ainda, que uma diferença térmica de 50°C, que ocorre 

comumente na vida clínica de um dente, cria um estresse suficiente para causar 

fraturas no esmalte após vários ciclos. Gale e Darvell, em 1999, supondo que os 

ciclos térmicos ocorrem entre 20 e 25 vezes em um dia no ambiente intra-oral, 

concluíram que 10.000 ciclos térmicos equivaleriam a um ano clínico. (GALE e 

DARVELL, 1999) 

O efeito artificial de envelhecimento induzido pela termociclagem pode ter 

duas causas: (1) a água quente provavelmente acelera a hidrólise dos colágenos 

não protegidos e a remoção de oligômeros resinosos não polimerizados 

(HASHIMOTO et al., 2000; HASHIMOTO et al., 2003b; MIYAZAKI et al., 1998); (2) 

devido ao alto coeficiente contração/expansão térmica dos materiais restauradores 

(quando comparados às estruturas dentárias) pode gerar um estresse repetitivo na 

interface dente/restauração. Clinicamente, em cavidades classe I, o maior fator C 

é gerado e, nesse caso, a termociclagem do dente como um todo impõe o maior 

estresse possível na interface adesiva. (DE MUNCK, VAN LANDUYT et al., 

2005b)
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Yap et al., em 1997, testaram a influência do uso de cimentos de ionômero 

de vidro como base em restaurações classe II de resina composta após 

armazenamento em saliva artificial, ciclagem térmica ou mecânica. Observaram 

que na interface esmalte/resina composta não houve diferença. Já na interface 

adesiva dentina/resina composta, o uso da base de cimento de ionômero de vidro 

convencional diminuiu a microinfiltração nos três diferentes tipos de estresse 

gerado. (YAP et al., 1997) 

A avaliação da morfologia da interface adesiva dentina/restauração, assim 

como a visualização da distribuição dos componentes dos sistemas adesivos na 

dentina desmineralizada pode ser melhorada com a incorporação de corantes nos 

adesivos e análise em microscopia de fluorescência (confocal). Watson e Boyde, 

em 1987, estabeleceram as bases da utilização da microscopia de fluorescência 

para o estudo das estruturas dentárias. Os autores listaram as vantagens da 

técnica como sendo relativamente simples e extremamente útil na investigação da 

interface adesiva tanto in vivo como in vitro. Nesta técnica, há a possibilidade de 

visualização de espécimes sem qualquer preparo especial, obtendo-se imagens 

com alta resolução, não somente da superfície, mas também em planos abaixo da 

superfície seccionada. de espécimes intactos, sem que haja problemas na 

obtenção de corte finos quando se utiliza MET ou na complexidade da obtenção 

de espécimes para MEV, havendo ainda os problemas relacionados à 

desidratação dos espécimes (WATSON, 1989). 
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3 Proposição 

 Objetivo geral 

Considerando a literatura citada, este estudo propõe-se a avaliar o efeito do 

uso de uma base intermediária de cimento de ionômero de vidro convencional e 

de um cimento de ionômero de vidro modificado por resina na resistência adesiva 

e adaptação marginal das restaurações de resina composta à dentina, após a 

ciclagem térmica, através de testes de microtração e análise em microscopia 

confocal de varredura a laser. 

Objetivos específicos 

Testar as seguintes hipóteses nulas: 

1: O uso de base de cimento ionômero de vidro convencional não afeta a 

resistência adesiva e a formação de fendas na interface adesiva 

2: O uso de base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

não afeta a resistência adesiva e a formação de fendas na interface adesiva 

3: A termociclagem não influencia a resistência adesiva na interface 

dente/resina composta e a formação de fendas na interface adesiva 
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4 Material e Métodos: 

 4.1 Delineamento Experimental 

 

 

 

Preparo dos espécimes para 
análise  

Corte dos dentes 

Análise dos 
espécimes  

 Seleção dos dentes 

 

 Restauração de dentes 

Termociclagem 5.000 
ciclos dos dentes 

Grupos 4, 5 e 6 

Análise Estatística 

Armazenamento em estufa 
a 37ºC por 24 h dos dentes 

Grupos 1, 2 e 3 
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4.2 Materiais utilizados: 

Tabela 1:  

Materiais Marca Comercial 

Sistema Adesivo Adper™ Single Bond (3M ESPE) 

Resina Composta Filtek™ Z250 (3M ESPE) 

Cimento de Ionômero de Vidro 
Convencional 

Ketac Molar Easymix (3M ESPE) 

Cimento de Ionômero de Vidro 
Modificado por Resina 

Vitrebond (3M ESPE) 

Rodamina B 25gr Merck 

 

 

4.3 Grupos Experimentais: 

 

Tabela 2: 

Grupos Tratamento 

01 Sistema Adesivo – Resina Composta – Teste Imediato 

02 Base de CIV convencional – Sistema Adesiva – Resina Composta – 
Teste Imediato 

03 Base de CIV Modificado por resina – Sistema Adesivo – Resina 
Composta – Teste Imediato  

04 Sistema Adesivo – Resina Composta –  Termociclagem 

05 Base de CIV convencional – Sistema Adesiva – Resina Composta – 
Termociclagem 

06 Base de CIV Modificado por resina – Sistema Adesivo – Resina 
Composta – Termociclagem 
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Foram utilizados dentes molares extraídos por indicação odontológica, 

sendo o projeto aprovado em 26 de Setembro de 2007 pelo Comitê de Ética da 

FOB-USP (Ofício CEP/1172007/ FOB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Adesivo Adper 
Single Bond (3M ESPE) 

marcado com Radamina B 
(Merck). 

Figura 2: Resina Composta Filtek Z205 (3M ESPE) cor A3. 

Figura 3: Cimento de Ionômero de Vidro 
convencional Ketac Molar EasyMix (3M ESPE). 

Figura 4: Cimento de Ionômero de 
Vidro Modificado por Resina 

Vitrebond (3M ESPE). 
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4.4 Preparo dos dentes 

 

Após extração, os dentes foram limpos e armazenados em solução fisiológica 

por um período não superior a 2 meses à temperatura de ±10ºC.  

Em seguida, foram realizados preparos cavitários com broca carbide 

cilíndrica nº 56 em alta rotação com abundante refrigeração com spray ar/água 

apresentando as seguintes dimensões: 4,5mm de profundidade em dentina, 

extensão vestíbulo-lingual de 3mm e distância mésio-distal de 5mm (Figura 5 e 6). 

Os preparos foram submetidos ao acabamento com a mesma broca em baixa 

rotação e finalizados com enxada 8/9. As brocas foram descartadas após 4 

preparos realizados e a enxada foi afiada manualmente com pedra de afiação, 

também após ser utilizada em 4 preparos. 

 

 

4,5 mm 

3,0 mm 

5,0 mm 

Figura 5: Vista oclusão do preparo 
cavitário. Comprimento Mésio-Distal de 

5,0mm. 

Figura 6: Corte ao longo eixo do Dente. Profundidade de 
4,5mm e largura no sentido vestíbulo-lingual de 3,0mm. 



                                                                                                                                                                            61 

     _________________________________________________________________Material e Métodos 

Paula Costa Pinheiro Sampaio ________________________________________________ 

4.5 Procedimento Restaurador 

 

Todos os procedimentos restauradores foram realizados em ambiente com 

controle de temperatura e umidade relativa do ar. Previamente à restauração os 

sistemas adesivos utilizados em todos os grupos dos experimentos receberam um 

reagente fluorescente, Rodamina B que foi aplicado diretamente no frasco do 

adesivo (AdperTM Single Bond) e agitado por pelo menos 2 horas, antes do seu 

uso, para permitir a sua completa dissolução. 

Os dentes dos grupos 1e 4 foram condicionados com gel de ácido fosfórico 

37% (Dentsply) durante 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, 

lavados com spray ar/água abundante por 20 segundos para completa remoção 

do ácido e foram secos com papel absorvente (Melita) para remoção do excesso 

de umidade. Em seguida, foi aplicado o sistema adesivo (Adper™ Single Bond - 

3M ESPE) (Figura 1) conforme instruções do fabricante. A resina composta Filtek 

Z250 (Figura 2) foi inserida em dois incrementos horizontais de 2 mm cada para 

permitir polimerização adequada em toda a espessura. (Figura 7) 

Os dentes dos grupos 2 e 5, previamente aos procedimentos adesivos e 

restauradores, receberam uma base de cimento de ionômero de vidro 

convencional Ketac Molar Easymix (Figura 3) manipulado na proporção de 1 

medida de pó para 1 gota de liquido em placa de vidro resfriada, seguindo 

rigorosamente as instruções do fabricante. Antes da aplicação da base, o líquido 

do Ketac Molar Easymix foi aplicado sobre a parede de fundo da cavidade para 

remoção da smear layer. Em seguida, a cavidade foi lavada abundantemente com 

spray ar/água e seca com papel absorvente de maneira a manter a dentina úmida. 

A base de cimento de ionômero de vidro (CIV) foi aplicada com auxilio de 

uma seringa Centrix sobre a parede pulpar dos preparos cavitários, cobrindo-a 

inteiramente, com uma espessura de 0,5mm. Após a presa do CIV, os 
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procedimentos adesivos e restauradores foram realizados conforme descrito para 

os grupos 1 e 4 (Figura 8). 

Os dentes dos grupos 3 e 6 receberam base de cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina (CIVMR) Vitrebond (Figura 4) de 0,5mm de 

espessura, manipulado na proporção de 1 medida de pó para 1 gota de líquido, 

seguindo rigorosamente as instruções do fabricante e inserido com aplicador de 

cimento de hidróxido de cálcio. Após acomodação da base, ela foi polimerizada 

pela exposição à luz halógena durante 20 segundos, previamente aos 

procedimentos adesivos e restauradores como descritos anteriormente (Figura 9). 

Após os procedimentos restauradores, os espécimes de todos os seis grupos 

experimentais foram armazenados em estufa a 37º C por 24 horas. Os espécimes 

dos grupos 1, 2 e 3 foram testados logo após esse período e os dos grupos 4, 5 e 

6 sofreram o processo de termociclagem. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Técnica restauradora dos 

grupos 1 e 4 sem o uso de base,  

Figura 8: Técnica restauradora dos grupos 2 e 

5 com o uso de base de CIV,  

Figura 9: Técnica restauradora dos grupos 3 e 6 com o uso de base de CIVMR,  
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4.6 Termociclagem 

 

Decorridas 24 horas de armazenagem em estufa a 37ºC os espécimes dos 

grupos 4, 5 e 6  foram submetidos a 5.000 ciclos térmicos onde ficaram imersos 

em água deionizada por um período de 30 segundos, em dois banhos diferentes, 

um a 5ºC e outro a 55ºC para simulação de mudança de temperatura e 

envelhecimento das restaurações, correspondendo a 6 meses de função na 

cavidade oral (Gale e Darvell, 1999) (Figura 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:30 

55ºC 5ºC 55ºC 5ºC 

00:00:30 

Figura 10: Esquema do processo de termociclagem. 30 segundos no banho frio à 5ºC e 30 segundos 
no banho quente à 55 ºC. 

Figura 11: Máquina de termociclagem usada no experimento. 



                                                                                                                                                                            64 

     _________________________________________________________________Material e Métodos 

Paula Costa Pinheiro Sampaio ________________________________________________ 

4.7 Microscopia Confocal 

 

 Após 24 horas do armazenamento e da termociclagem, os dentes foram 

removidos da estufa e fixados com cera pegajosa plastificada em um suporte de 

resina acrílica de maneira a permitir o seccionamento no sentido vestíbulo-lingual 

com disco de diamante (Extec, cód 12210) em uma máquina de cortes seriados 

(Labcut 1010, Extec) como ilustrado nas Figuras 12 e 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi selecionada aleatoriamente uma fatia de cada grupo para análise em 

microscopia confocal (Leica TCS SPE, Mannhein - Gremany - DMI 4000B com 

uma excitação a laser de diodo de 532 nm) (Figura 14). Depois de posicionados 

no microscópio foi possível, alterando-se o plano de foco para cada espécime 

analisado, obter uma pilha de imagens, que pôde ser reconstruída 

eletronicamente, formando uma imagem 3D (sobreposição de 10 cortes ópticos 

com espessura individual de 2µm). Para obter uma imagem completa, o ponto de 

luz ilumina a amostra, em um movimento de varredura, controlado por espelhos 

Figura 12: Dente fixado na placa da 
máquina de corte digital com cera 

pegajosa para corte de fatias. 

Figura 13: Corte dos dente em fatias 
com disco diamantado em maquina 

digital de cortes seriados. 
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defletores. A luz emitida ou refletida pela amostra, que passa por um pinhole de 

detecção, é transformada em sinais elétricos e mostrada no monitor do 

computador (Figura 15).  

 

 

 

 

Para cada fatia foi considerado um campo situado entre o fundo da 

restauração e o esmalte dentário (região em dentina), já que a área de observação 

do microscópio confocal é de, no máximo, 1 mm2. A partir das imagens obtidas, 

sob aumento de 20x, foi possível observar a interface adesiva das restaurações, 

aferindo-se a presença ou não de fendas formadas, bem como, medindo-se, em 

µm, a amplitude das mesmas, utilizando para tal o próprio software do 

equipamento (Leica Application Suíte Advanced Fluorescence, LAS AF, Mannheim 

- Germany).  

 

Figura 14: Microscópio Confocal Leica TCS SPE. Figura 15: Fatia posicionada no 
microscópio confocal. 
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4.8 Preparo dos espécimes para microtração 

 

Para avaliar a resistência à microtração, cada fatia obtida (exceto a 

selecionada para microscopia) foi novamente fixada a uma placa de resina 

epóxica com cera pegajosa plastificada sendo então fixada à máquina de cortes 

seriados para a obtenção de palitos para os testes de microtração com dimensões 

aproximadas de 0,8mm X 0,8mm (Figuras 16 e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o corte, os palitos foram fixados individualmente ao dispositivo de 

microtração Bencor multi T (Danville Engeneering, Danville, CA, USA) adaptado a 

uma máquina de ensaios universal modelo DL 500 DF NO5775 NS 168 (Emic, 

Brasil), com um adesivo à base de cianocrilato (SuperBonder Gel), pelas 

extremidades, de modo a posicionar a interface adesiva em orientação 

perpendicular à força aplicada a uma velocidade de 0,5 mm/min (Figuras 18 a 

21). 

Os valores da força aplicada foram registrados em Kgf. Após o teste, as 

porções fraturadas foram cuidadosamente removidas e a área transversal 

correspondente à fratura foi medida utilizando um paquímetro universal, com 

Figura 16: Corte da fatia em Palitos com disco 
diamantado em maquina digital de corte seriado. 

Figura 17: Palitos obtidos para o teste 
de microtração de 0,8 X 0,8mm. 
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leitura eletrônica (Mitutoyo, Brasil) e precisão de 0,01mm. O valor da área de 

secção transversal foi transformado em cm2 para o cálculo da resistência de união 

em Kgf/cm2, convertida em Mpa. 

Os palitos rompidos foram analisados com um microscópio digital (Dino-Lite 

Plus, ANMO Eletronics Corporation) quanto ao tipo de fratura, classificando-as em 

adesiva, coesiva em resina, coesiva em dentina e mista (Figuras 21 e 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 : Dispositivo 
Bencor para microtração na 

Máquina de Ensaios 
Universal (EMIC). 

Figura 19 : Palito fixado no 
dispositivo Bencor pronto 
para teste de microtração. 

Figura 20 : Palito fixado no 
dispositivo Bencor já 

rompido após o teste de 
microtração. 

Figura 21: Microscópio Digital 
Dino-Lite Plus utilizado para 
análise do tipo de fratura dos 

palitos. 

Figura 22: Imagem da superfície da área da 
fratura obtida pelo microscópio Dino-Lite Plus. 
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4.9 Análise estatística utilizada 

 

Os resultados foram submetidos à análise estatística para a verificação das 

diferenças entre os grupos em relação à resistência adesiva, presença ou 

ausência de fendas marginais internas e comprimento das fendas encontradas, 

em função da técnica restauradora e da termociclagem. 

As médias de resistência adesiva dos diferentes tratamentos restauradores 

(resina composta sem base, resina composta com base de CIV, resina composta 

com base de CIVMR), nas condições (imediato e após termociclagem), foram 

comparadas com análise de variância a um critério. As médias dos valores de 

resistência adesiva com e sem termociclagem foram analisadas com o teste t-

Student, para cada um dos tratamentos restauradores (p<0,05). 

A presença das fendas foi avaliada com o teste de razão de 

verossimilhança ou teste exato de Fisher e o comprimento das fendas foi avaliado 

com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ou Mann-Whitney (p<0,05). 
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5. Resultados 

    

  5.1 Resistência Adesiva  

 

A variável resistência adesiva é apresentada descritivamente nas tabelas 3 e 

4 contendo médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos.  

 

Tabela 3 – Resultados de resistência adesiva obtidos nos grupos testados 24 horas após a 

restauração (Teste Imediato). 

Grupo n Média DP Mínimo Máximo 

G1 21 19,28a 9,30 3,11 36,15 
G2 20 16,29a 6,22 8,05 28,32 
G3 28 15,95a 7,26 7,54 35,07 

DP: Desvio Padrão; p= 0,287 análise de variância. Letras iguais, na mesma coluna, indicam 

semelhança estatística. 

 

 

Tabela 4: Resultados de resistência adesiva obtidos nos grupos que sofreram 

termociclagem (Após Termociclagem). 

Grupo n Média DP Mínimo Máximo 

G4 26 19,74a 9,99 2,80 41,51 
G5 23 16,58a 8,61 4,82 30,04 
G6 21 16,01a 6,95 4,12 30,00 

DP: Desvio Padrão; p= 0,282 análise de variância. Letras iguais, na mesma coluna, indicam 
semelhança estatística.
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A análise dos resultados permitiu verificar que a presença de base de 

cimento de ionômero de vidro convencional e de cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina não determinou um aumento significante da resistência 

adesiva à dentina nas paredes circundantes da cavidade tipo caixa restauradas 

com resina composta, independente do material usado como base e da 

termociclagem (Gráfico 1). 

Pode-se, ainda, perceber que não houve diferença na resistência adesiva 

quando a comparação foi feita entre os grupos testados imediatamente e os que 

foram termociclados como pode se observar no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Médias (Mpa) da resistência adesiva dos espécimes testados sem termociclagem e 
com termociclagem. 
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5.2 Modo de Fratura 

 

O modo de fratura é um dado importante nos teste de microtração, pois 

demonstra a real medida da resistência adesiva. Dessa maneira, as fraturas 

adesivas (Figura 23), ou seja, que ocorrem na interface adesiva, registram valores 

reais, enquanto que fraturas mistas (Figura 24) ou coesivas (Figura 25) sugerem 

interferências no momento do teste, na execução do preparo cavitário ou no 

preparo dos espécimes.  

As figuras 23 a 25 ilustram os tipos de fraturas encontrados. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Imagens das superfícies das áreas da fratura do palito obtida pelo microscópio Dino-
Lite Plus. Fratura Adesiva. 

Figura 24: Imagens das superfícies das áreas da fratura do palito obtida pelo microscópio Dino-
Lite Plus. Fratura Mista. 
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Tabela 5 – Relação dos modos de fraturas, em porcentagem e números absolutos de palitos, 

observados em microscópio digital. 

Modo de Fratura 

% (palitos) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Adesiva 80,95(17) 65(13) 71,45(20) 69,23(18) 78,26(18) 76,20(16) 

Mista 4,76(1) 25(5) 14,28(4) 30,77(8) 17,39(4) 9,52(2) 

Coesiva em Resina 4,76(1) 5(1) 7,14(2) ---(0) 4,35(1) 9,52(2) 

Coesiva em Dentina 9,53(2) 5(1) 7,14(2) ---(0) ---(0) 4,76(1) 

 

 

 

Figura 25: Imagens das superfícies das áreas da fratura do palito obtida pelo microscópio Dino-
Lite Plus. Fratura Coesiva. 
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5.3 Análise das fendas marginais internas em Microscópio Confocal 

     

    5.3.1 Presença de fendas 

 

A variável presença de fendas marginais interna é apresentada 

descritivamente nas tabelas 6 e 7 contendo a porcentagem de fatias com e sem 

fendas. 

Tabela 6: – Relação da presença e ausência de fendas, das fatias dos espécimes que não 

sofreram termociclagem, em porcentagem, observados em microscópio confocal. 

Grupo Com fendas Sem fendas 

G1 

G2 

G3 

30a 

25a 

25a 

70b 

75b 

75b 

         p= 0,962 Razão de verossimilhança 

 

Tabela 7: – Relação da presença e ausência de fendas, das fatias dos espécimes após 

termociclagem, em porcentagem, observados em microscópio confocal. 

Grupo Com fendas Sem fendas 

G4 

G5 

G6 

53,33a 

70a 

30a 

46,67b 

30b 

70b 

        p= 0,189 Razão de verossimilhança  
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A análise da tabela 6, que retrata os grupos sem termociclagem, permitiu 

verificar a presença de fendas, na dentina, em algumas interfaces adesivas da 

face vestibular das cavidades. No entanto, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos sem base (G1), com base de CIV (G2) e com base 

CIVMR (G3), assim como a tabela 7, que retrata os grupos após termociclagem, 

mostra que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos G4 

(sem base), G5 (base de CIV) e G6 (base de CIVMR). 

Já a comparação entre os grupos sem e com termociclagem mostrou 

diferença estatisticamente significante entre os grupos sem base (G1 e G4) e os 

grupos com base de cimento de ionômero de vidro convencional (G2 e G5). Os 

grupos que tiveram como base o cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina (G3 e G6) não sofreram influência estatisticamente significante da 

termociclagem (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Porcentagem dos espécimes que apresentam fendas com e sem termociclagem. 

Sem base 

Termociclado 

Base de CIV 

Termociclado 
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Termociclado 
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5.3.2 Comprimento das fendas 

 

A variável comprimento das fendas marginais interna é apresentada 

descritivamente nas tabelas 8 e 9 contendo médias, desvios-padrão, Mediana, 

valores mínimos e máximos 

 

Tabela 8: Resultados das medidas, em µm, das fendas marginais obtidos nos grupos que 

não sofreram termociclagem (Teste Imediato). 

GRUPO n Média 
(µm) 

Desvio 
Padrão 

Mediana 
(µm) 

Mínimo 
(µm) 

Máximo 
(µm) 

G1 
G2 
G3 

10 
8 
8 

1,40a 

2,88a 

4,63a 

2,27 
6,66 
16,81 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
19 
48 

 p= 0,984 Kruskal-Wallis 

 

 

Tabela 9: Resultados das medidas, em µm, das fendas marginais obtidos nos grupos que 

sofreram termociclagem (Após Termociclagem). 

GRUPO n Média 
(µm) 

Desvio 
Padrão 

Mediana 
(µm) 

Mínimo 
(µm) 

Máximo 
(µm) 

G4 
G5 
G6 

15 
10 
10 

4,20a 

12,50b 

5,40a 

5,23 
13,00 
8,69 

3 
9,5 
0 

0 
0 
0 

16 
42 
18 

p= 0,132 Kruskal-Wallis  
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Figura 26: Imagem obtida pelo microscópio confocal com a medida da fenda encontrada no grupo sem 
base que não sofreu termociclagem (D= Dentina; A= Adesivo; R= Resina; F= Fenda; T= Tag de Resina). 

Figura 27: Imagem obtida pelo microscópio confocal com a medida da fenda encontrada no grupo sem 
base que sofreu termociclagem (D= Dentina; A= Adesivo; R= Resina; F= Fenda; T= Tag de Resina). 
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 A análise das medidas as fendas marginais internas encontradas na face 

vestibular entre dentina e resina composta revelou não haver diferença 

estatisticamente significante entre os grupos G1, G2 e G3, assim como entre os 

grupos G4, G5 e G6 (Gráfico 3). 

Na comparação entre os grupos termociclados (G1, G2 e G3) e os não 

termociclados (G4, G5 e G6) foi possível ver uma diferença significante entre os 

grupos com base de CIV (G2 e G4), mostrando um aumento no tamanho médio 

das fendas interna quando os espécimes foram termociclados como ilustrado no 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos resultados não revelou associação entre presença e 
comprimento das fendas e resistência adesiva entre todos os grupos analisados.
 

Sem base Sem base 

Termociclado 

Base de CIV Base de CIV 

Termociclado 

Base de CIVMR 

Termociclado 

Base de CIVMR 

Gráfico 3: Comprimento médio das fendas marginais internas, em µm, dos espécimes com e 
sem termociclagem. 
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6 Discussão 

  

  6.1 Da Justificativa e proposição 

   

A troca de restaurações de resina composta é uma realidade muito comum 

na clinica odontológica e isso se dá por alguns motivos como: desgaste, fratura, 

deteriorização, descoloração e fendas marginais podendo levar a microinfiltração 

marginal, cárie secundária, sensibilidade pós-operatória e perda da retenção da 

restauração (BOUSCHLICHER et al., 1997; CARVALHO et al., 2004; CIUCCHI, 

BOUILLAGUET et al., 1997; IRIE AND SUZUKI, 1999; MJOR  e GORDAN, 2002; 

MJOR et al., 2002; PEUTZFELDT e ASMUSSEN, 2004) . Mesmo com a evolução 

das resinas compostas e dos sistemas adesivos, responsáveis pela qualidade das 

margens das restaurações, a interface adesiva continua sendo a região mais fraca 

das restaurações com material resinoso. Apesar de vários estudos mostrarem 

uma excelente efetividade adesiva imediata e após curto período de tempo 

(INOUE et al. 2001), a durabilidade e estabilidade da interface dentina/resina 

composta criada por alguns adesivos continuam questionáveis (VAN DIJKEN 

2000; BRACKETT et al., 2002; CARRILHO et al., 2005; DE MUNCK et al., 2005c; 

TAY et al., 2005). Na verdade, estudos recentes mostraram que o valor da 

resistência adesiva imediata nem sempre corresponde a uma longa estabilidade 

(DE MUNCK, VAN LANDUYT et al., 2005c) já que a degradação através da 

interface adesiva ocorre rapidamente (ex. 6 meses) (CARRILHO, CARVALHO et 

a.,l 2005; TAY, PASHLEY et al., 2005) 

Os materiais resinosos apresentam características que favorecem a 

formação de fendas marginais tanto no momento da restauração como durante a 

vida clinica da restauração. A característica que mais interfere na qualidade 

marginal das restaurações é a contração de polimerização pois induz tensões na 

interface adesiva, podendo romper as ligações recém-estabelecidas (DAVIDSON, 
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DE GEE et al., 1984; DAVIDSON e FEILZER, 1997) e fratura dos prismas de 

esmalte friáveis presentes no ângulo cavossuperficial (TANTBIROJN et al., 2004). 

Hayashi e Wilson, observaram, a partir da análise de dados longitudinais de 

5 anos de um estudo multicêntrico, que a deteriorização e descoloração marginal 

das restaurações eram significantemente correlacionadas às suas falhas. Tendo 

em vista que esses fatores são um indício sensível de que a restauração poderá 

falhar as manobras operatórias que visam minimizar a formação de fendas 

marginais se mostram imprescindíveis para que o comportamento clinico das 

restaurações seja mais estável (HAYASHI e WILSON, 2003). 

Algumas manobras operatórias, especialmente durante a inserção e 

fotoativação das resinas compostas permitem contornar, ou melhor, minimizar os 

efeitos causados pela contração de polimerização. Essas manobras são a 

inserção da resina em incrementos oblíquos para controle do fator de configuração 

cavitária (DAVIDSON, DE GEE et al., 1984, UNO AND ASMUSSEN, 1991) a 

modulação da fotopolimerização (FRANCO e LOPES, 2003) e a associação de 

materiais resilientes utilizados como base que permitem, melhor assimilação das 

deformações. A utilização de materiais com baixo módulo de elasticidade e alta 

resiliência e com coeficiente de expansão térmico-linear próximo ao das estruturas 

dentárias proporciona alívio das tensões e diminuição do volume total de resina a 

ser inserido (KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990a, KREJCI, LUTZ et al., 1988). 

Levando em consideração os fatores envolvidos no procedimento 

restaurador com resina composta, este trabalho teve por objetivo verificar o efeito 

do uso de base de cimento de ionômero de vidro convencional e de cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina na resistência adesiva e na formação de 

fendas marginais na interface dentina/resina composta, assim como o efeito da 

termociclagem na qualidade dessa interface adesiva.  
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 6.2 Dos materiais e métodos 

 

O desenho experimental deste trabalho envolveu a realização de cavidades 

extensas com alto fator de configuração cavitária, inserção da resina composta em 

dois incrementos horizontais e o uso de base de cimento de ionômero de vidro 

convencional e modificado por resina. Como controle foi testado um grupo sem 

base para determinar se havia ou não influência da base resiliente sobre a 

interface adesiva das paredes circundantes de preparos cavitários tipo caixa. 

Outra fonte de variação foi o estresse térmico, gerando através da termociclagem. 

Com o intuito de diminuir as fontes de variação foram utilizados apenas um tipo de 

resina composta e um sistema adesivo, assim como os preparos cavitários foram 

padronizados e realizados pelo mesmo operador. 

A maioria dos estudos sobre resistência adesiva em dentina é realizada em 

superfícies livres e planas com baixo fator de configuração cavitária. Existem 

alguns estudos comparando diferentes fatores-C que indicam o potencial negativo 

da geometria das cavidades na resistência adesiva à dentina (ARMSTRONG, 

KELLER et al., 2001; NIKAIDO, KUNZELMANN et al., 2002a; NIKAIDO, 

KUNZELMANN et al., 2002b). Com a evolução da técnica de microtração foi 

possível verificar a resistência adesiva em paredes cavitárias e por isso utilizar 

cavidades no estudo.  

A vantagem de usar cavidades, ao invés de superfícies planas, é que 

existem outros fatores envolvidos nas condições de adesão, em uma cavidade, 

que influenciam a qualidade adesiva e, conseqüentemente, os valores de 

resistência adesiva, como:  broca utilizada, ausência de padronização da smear 

layer, diferença de umidade das diferentes regiões de uma cavidade e disposição 

e inclinação das paredes no momento da aplicação do sistema adesivo 

(BOUILLAGUET et al., 2001). 

O sistema adesivo usado neste estudo, o Adper Single Bond, é composto de 

um monômero de alto peso molecular, o BIS-GMA e tem como solvente água e 
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etanol. Essa composição confere ao adesivo uma alta viscosidade. De acordo com 

Hisamatsu et al. (2002), quanto mais viscoso for o adesivo, mais difícil é sua 

capacidade de molhamento. Considerando as características de uma cavidade, é 

provável que o molhamento do adesivo não tenha sido uniforme em todas as 

regiões do preparo cavitário. Além disso, a evaporação do solvente, etapa 

fundamental para a qualidade de formação da camada hibrida, pode não ter 

ocorrido de forma adequada em toda a extensão das paredes cavitárias (Pazinatto 

et al., 2008). 

A maioria dos sistemas adesivos disponíveis no mercado mostra resultados 

imediatos favoráveis, em termo de retenção e selamento da interface adesiva, 

mesmo com a contração de polimerização que afeta os materiais resinosos. 

Apesar da eficácia imediata há uma maior preocupação quando a interface 

adesiva dentina/resina é testadas após o envelhecimento, mesmo que por um 

período curto como 6 meses.  

Entre os diferentes fenômenos que ocorrem durante o envelhecimento da 

interface adesiva alguns são considerados pertencentes à degradação da camada 

hibrida, especialmente se adesivos simplificados são usados. Impregnação 

insuficiente de resina na dentina, alta permeabilidade da interface adesiva, 

subpolimerização, separação de fases e ativação de enzimas colagenases 

endógenas são alguns dos fatores relatados recentemente que reduzem a 

longevidade da interface adesiva. Em outras palavras, a simplificação dos 

procedimentos clínicos leva a perda da eficácia adesiva (BRESCHI et al., 2008). 

A longevidade clinica da camada hibrida parece envolver tanto fatores 

mecânicos como químicos. Os fatores mecânicos assim como as forças de 

mastigação, e o estresse repetitivo de expansão e contração devido a mudanças 

de temperatura na cavidade oral (GALE e DARVELL, 1999) supostamente afetam 

a estabilidade da interface adesiva (DE MUNCK et al., 2005ª; DE MUNCK, VAN 

LANDUYT et al., 2005c; TAY e PASHLEY, 2003). Os agentes químicos ácidos do 

fluido dentinário, da saliva, dos alimentos e bebidas e dos produtos bacterianos 

são um desafio para interface dente/biomateriais que resultam em várias formas 
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de degradação das fibrilas de colágeno desprotegidas (HASHIMOTO, OHNO et 

al., 2000; HASHIMOTO et al., 2003a; HASHIMOTO et al., 2002; HASHIMOTO, 

TAY et al., 2003b; TAY e PASHLEY, 2003), da diluição de monômeros resinosos 

(provavelmente pela subpolimerização) (CADENARO et al., 2005; CADENARO et 

al., 2006; EICK et al., 1997) e degradação dos componentes resinosos (DE 

MUNCK, VAN LANDUYT et al., 2005c; FINER e SANTERRE 2004; HASHIMOTO, 

OHNO et al., 2000; JAFFER et al., 2002; SANTERRE et al., 2001; TAY e 

PASHLEY, 2003). 

A exposição, de restaurações em dentes extraídos, a ciclos térmicos para 

simular uma das situações no meio bucal tem sido comum em muitos testes in 

vitro de penetração de corantes, fendas marginais e resistência adesiva. Os 

relatos sobre os efeitos do teste de termociclagem são quase sempre 

contraditórios, mas geralmente a infiltração aumenta com o estresse térmico 

(GALE E DARVEL, 1999). A norma ISO TR 11450 (1994) recomenda 500 ciclos 

em água entre 5 e 55 ºC. A literatura revelou que são necessários mais ciclos para 

imitar a efetividade adesiva a longo prazo. Wattanawongpitak et al., em 2007, 

testaram os espécimes do estudo após 0, 500 ou 5.000 ciclos térmicos e 

observaram que para um dos adesivos testados a infiltração marginal aumentou 

significativamente após apenas 500 ciclos, enquanto que após 5.000 ciclos foi 

observado uma significante piora na integridade marginal para todos os adesivos 

testados, quando comparados aos que não sofreram o estresse térmico. Não há 

evidências do número de ciclos necessários para se assemelhar a experiência in 

vivo, mas uma estimativa provisória aproximada sugerida por Gale e Darvel (1999) 

é que 10.000 ciclos equivalem a 1 ano de vida clinica.  

O efeito do envelhecimento artificial induzido pela termociclagem não é 

totalmente estabelecida. Dois mecanismos podem ocorrer: (1) a água quente pode 

acelerar a hidrólise e exposição dos componentes da interface e (2) pode ser 

gerado o estresse repetitivo de contração/expansão térmica. De Munck et al., em 

2005, observaram que a termociclagem resulta em estresse de 

contração/expansão em combinação com uma degradação química acelerada.  
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No entanto, a relativa contribuição de cada um desses mecanismos está 

fortemente dependente do protocolo do teste e do tipo de adesivo usado (DE 

MUNCK, VAN LANDUYT et al., 2005b). Dessa forma, o estresse térmico das 

interfaces de restaurações só tem valor se já se sabe que a adesão inicial é 

confiável (GALE e DARVEL, 1999). 

É claro que os fatores que determinam a qualidade adesiva não estão 

apenas relacionados aos procedimentos adesivos, mas também à técnica 

restauradora. O preparo da superfície, o fator-C, a profundidade da cavidade, o 

substrato dentinário e as características da smear layer influenciam muito os 

valores da resistência adesiva após termociclagem (NIKAIDO, KUNZELMANN et 

al., 2002b). 

Por causa da contração de polimerização das resinas compostas, um alto 

fator de configuração cavitária em cavidades classe I profundas leva a uma 

quantidade de estresse quando o material é aderido às paredes cavitárias. 

Nikolaenko et al., em 2004, observaram que a técnica em camada única leva a 

uma baixa adesão a dentina na parede de fundo da cavidade e, ainda, que 

incrementos horizontais mostraram um maior estresse na interface do que 

incrementos verticais e oblíquos. No entanto, com o uso de uma apropriada 

técnica incremental pode ser alcançada uma maior resistência adesiva na parede 

de fundo de cavidades profundas (NIKOLAENKO, LOHBAUER et al., 2004). 

No presente trabalho, a inserção da resina composta foi realizada em dois 

incrementos para manter uma alta relação de Fator-C, mantendo uma parede livre 

para cinco aderidas. Os incrementos não ultrapassaram 2 mm de resina para 

assegurar a polimerização do material pela luz mesmo nas camadas mais 

profundas. 

A criação de uma base intermediária elástica, entre o dente e a resina 

composta, que teria como função a absorção do estresse gerado durante a 

contração de polimerização, levando à redução desse estresse na interface 

adesiva dente/material restaurador tem sido realizadas, segunda a sugestão de 



                                                                                                                                                                            89 

      ________________________________________________________________________ Discussão 

Paula Costa Pinheiro Sampaio________________________________________________ 

vários autores, por um material mais fluido, resiliente e com menor módulo de 

elasticidade do que a resina composta (UNTERBRINK e LIEBENBERG, 1999; 

ALOMARI et al., 2001; KEMPT-SCHOLE e DAVIDSON, 1990; VAN MEERBEEK 

et al., 1993). 

O cimento de ionômero de vidro utilizado como base atua como fator 

coadjuvante na qualidade na margem da restauração, aumentando a resistência 

adesiva e diminuindo a formação de fendas na interface adesiva dentina/resina. 

Propriedades como a resiliência, que permite a dissipação da tensão gerada 

durante a contração de polimerização e o seu coeficiente de expansão térmico 

linear próximo aos das estruturas dentárias são fatores que auxiliam durante a 

vida útil da restauração (KEMP-SCHOLTE et al.,1990; VAN MEERBEEK et al., 

1993). 

O estresse residual da contração de polimerização em restaurações de 

resina composta deforma o dente. Isso pode levar ao descolamento da 

restauração, propagação de trincas no esmalte, e sensibilidade pós-operatória. 

ALOMARI et al. verificaram a influência de bases com baixo módulo de 

elasticidade na deflexão de cúspides e formação de fendas marginais. 

Observaram, em microscopia eletrônica de varredura, que após 5 minutos e após 

24 horas, a deformação das cúspides, medida em mícron, foi menor quando se 

utilizou base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina quando 

comparada com ausência de base. 

 O cimento de ionômero de vidro convencional utilizado neste trabalho foi um 

cimento de alta viscosidade, o Ketac Molar Easymix (3M ESPE), originalmente 

concebido para ser empregado na técnica restauradora atraumática (ART), mas 

que também tem sido indicado como material de base e forramento. Esse material 

caracteriza-se por apresentar partículas de pó de menor tamanho e em maior 

número. Para isso foram necessárias modificações na concentração e peso 

molecular do poliácido, originando, conseqüentemente, um material com maior 

resistência à compressão do que os cimentos de ionômero de vidro convencionais 

e os modificados por resina (PEREIRA et al., 1997). Já o cimento de ionômero 
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modificado por resina utilizado foi o Vitrebond (3M ESPE) que tem com a 

finalidade especifica de ser um material para base e forramento de cavidades.  

A consistência mais fluida do Vitrebond permite fácil aplicação sobre as 

paredes cavitárias, principalmente parede de fundo. Já a aplicação do Ketac Molar 

Easymix sobre a parede de fundo da cavidade exigiu o uso de uma seringa 

Centrix para que fosse inserida em uma camada uniforme e de espessura de 

0,5mm, devido a sua maior viscosidade.  

De acordo como descrito anteriormente, vários fatores levam a variações na 

resistência adesiva observada em espécimes obtidos de um mesmo dente. Cada 

dente originou cerca de 4 fatias no sentido mésio-distal. Cada fatia permitiu a 

obtenção de um ou dois palitos da parede vestibular. Os dentes que sofreram 

termociclagem ficaram mais friáveis fazendo com que os palitos se quebrassem 

com mais facilidade durante o corte, tornando necessário o uso de mais dentes 

nesses grupos. Isso se fez necessário para obtenção de um número mais 

homogêneo entre os grupos para o teste de microtração. Nos grupos com base de 

cimento de ionômero de vidro convencional também foi necessário um maior 

numero de dentes, pela maior viscosidade do material, que levou a maior 

dificuldade de inserção do cimento de ionômero de vidro Ketac Molar Easymix 

porque em algumas regiões ocorria uma maior espessura da base nas 

extremidades mesial e distal da cavidade que, embora não afetasse o volume de 

resina composta inserida na cavidade, afetava a obtenção de palitos para o teste 

de microtração com as dimensões necessárias. Já nos grupos com base de 

Vitrebond, pela menor viscosidade, permitiu o uso de um menor numero de 

dentes, tendo em vista a maior facilidade de conseguir uma camada uniforme. 

Uma fatia de cada dente foi selecionada aleatoriamente para análise em 

microscopia confocal, onde foi observada a presença ou não de fendas marginais 

internas, assim como a realização de medições das fendas encontradas. 

Em 1991, Watson, publicou um estudo que descreve as aplicações da 

microscopia confocal em Odontologia. Nele o autor afirma que essa técnica de 

microscopia tornou-se conhecida para diversos campos da ciência, sendo 
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considerada um meio termo entre a microscopia óptica convencional e a 

microscopia eletrônica. O seu uso possibilita a obtenção de imagens com alta 

resolução em espécimes finos de dentes por serem semitransparentes. As 

imagens da superfície dos espécimes são produzidas de maneira similar às 

obtidas com MEV, mas com vantagens pela simplicidade da técnica (WATSON, 

1991; WATSON e BOYDE, 1991). 

O uso de imagens de microscopia confocal oferece menos problemas de 

rejeição de imagens por falta de foco e melhor resolução do que a imagem 

convencional, permitindo um grande avanço nas imagens de estruturas biológicas 

(WHITE et al., 1987). A delicada e quase sempre complicada metodologia de 

ressecamento dos espécimes necessária para análise em MEV e MET, não é 

necessária para microscopia confocal. Essa vantagem leva a um menor risco de 

artefatos de contração ou ressecamento e permite que o mesmo espécime possa 

ser estudado em outra técnica microscópica adicional (PIOCH et al., 1997; 

WATSON, 1991; WATSON e BOYDE, 1987). Uma vantagem adicional do principio 

do confocal é que permite a visualização não apenas da superfície do espécime, 

como também de sua subsuperfície (DIASPRO e ROBELLO, 2000; DORFER et 

al., 2000; WATSON, 1997). Portanto, essa nova fonte oferece a possibilidade de 

se obter uma imagem tridimensional, levando à correlação mais precisa e 

informativa quando comparada à análise bidimensional. (WATSON e BOYDE, 

1991; DIASPRO e ROBELLO, 2000) 

A avaliação da micromorfologia da interface adesiva dentina/restauração, 

assim como a visualização da distribuição dos agentes adesivos na dentina 

desmineralizada pode ser muito melhorada pela incorporação de corantes nos 

agentes adesivos (WATSON, 1997). O propósito de misturar fluorocromos com 

diferentes componentes adesivos é caracterizar a micromorfologia e espessura da 

camada hibrida formada, a distribuição desses componentes na dentina, a 

extensão dos tags de resina, a espessura da camada de adesivos, e a 

possibilidade de defeitos ou alterações existentes na interface da restauração 

(WATSON, 1997). 
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Apesar de todas as análises que utilizam microscopia confocal não existe um 

acordo sobre qual o melhor corante, nem que concentração usar. Outra 

preocupação existente nesse processo é a influência que o agente fluorescente 

pode causar na polimerização do sistema adesivo, assim como, nas suas 

propriedades e comportamento. Dependendo da concentração do corante usado 

nos adesivos dentinários, eles podem reduzir a conversão dos monômeros e, 

ainda, reduzir a resistência adesiva ao substrato (D'ALPINO et al., 2006).  A 

maioria dos estudos não menciona a exata concentração dos corantes misturados 

aos sistemas adesivos, fazendo assim com que cada pesquisador use uma 

concentração arbitrária que pode levar a diferenças marcantes entre estudos 

similares. 

D’Alpino, em 2005, realizou a análise de interfaces adesivas dentina/resina 

composta em microscopia de fluorescência e sugeriu, baseado em estudos pilotos 

prévios, a utilização do corante Rodamina B na concentração de 0,16 mg/ml. 

Segundo este autor, essa concentração não interfere na conversão dos 

monômeros e na resistência adesiva do adesivo ao substrato, bem como fornece 

um sinal suficiente para análise em microscopia. 

D’Alpino et al. (2006) realizaram uma revisão sobre os conceitos 

fundamentais envolvidos com a imagem fluorescente relacionados aos materiais 

dentários e observaram que apesar do uso de imagens fluorescentes ter 

contribuído substancialmente para o conhecimento, não existem metodologias 

padronizadas, e como resultado, a interpretação dos resultados dos estudos, 

assim como, comparações entre eles continuam questionáveis. 
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  6.3 Dos resultados 

 

Diferente dos estudos de Alomari et al., em, 2001 e Atta, em 2006, que 

mostraram que o uso de bases resilientes, como os cimentos de ionômero de 

vidro convencional e modificado por resina, são capazes de melhorar a resistência 

adesiva, o presente estudo não apresentou diferença estatisticamente significante 

na resistência adesiva da interface dentina/resina composta quando foi utilizada a 

base. 

A magnitude do estresse gerado durante a polimerização das resinas 

compostas na interface adesiva resina/dentina é influenciada por inúmeros fatores 

relacionados ao material, técnica, preparo cavitário e a interação entre esses 

fatores dita a manifestação exata da contração para cada restauração 

(PEUTZFELDT e ASMUSSEN, 2004). 

Alguns estudos mostraram que o uso de bases resilientes, como os cimentos 

de ionômero de vidro convencional e modificado por resina, são capazes absorver 

o estresse da contração de polimerização e, assim, melhorar a resistência 

adesivae diminuir a microinfiltração marginal (Belli et al., 2001; Civelek et al., 2003; 

Ferdianakis, 1998; Swift et al., 1996; Tung et al., 2000), enquanto Chuang et al. 

(2001) mostraram que o uso dessa base fluida reduz a presença de bolhas na 

interface de restaurações de resina composta classe II, mas não melhora o 

selamento marginal. 

O grau de formação de fendas marginais depende de inúmeros fatores, 

sendo alguns relacionados ao paciente (ex. dente e cavidade) e outros 

relacionados aos materiais (ex. sistemas adesivos e resinas compostas) e a 

técnica como descrito anteriormente. O presente estudo mostrou que o uso de 

uma base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina foi capaz de 

manter uma melhor qualidade marginal, quanto à formação de fendas, mesmo 

após um processo de envelhecimento artificial como a termociclagem. Já nos 

dentes que não foi utilizada base e nos que receberam uma base de cimento de 
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ionômero de vidro convencional, o número de fendas aumentou significativamente 

após o envelhecimento. 

RATIH et al., propuseram que o uso de uma base cimento de ionômero de 

vidro (CIV) poderia parar completamente o movimento de fluidos logo após a 

resturação. No entanto, quando comparados a restaurações sem base foi 

observado uma maior formação de fendas nos restaurações com base de CIV 

(CIUCCHI et al., 1997; HOTTA e AONO, 1994; PELIZ et al., 2005). Entretanto, a 

degradação em longo prazo do CIV, que pode afetar a qualidade adesiva e outras 

propriedades fisicas também tem sido motivo de estudos (DE MUNCK et al., 2004; 

FANO et al., 2004).  E por isso o beneficio da base de CIV no selamento das 

resturações continua questionável. 

No presente estudo os dentes que receberam como base o cimento de 

ionômero de vidro convencional após serem submetidos ao estresse térmico pela 

termociclagem, mostraram um tamanho médio das fendas encontradas 

significativamente maior do que os outros grupos testados, independente do 

tratamento restaurador e do estresse sofrido. Já os grupos que receberam como 

base o cimento de ionômero de vidro modificado por resina apresentaram o menor 

percentual de fendas e não mostraram diferença significante entre os que 

sofreram e os que não sofreram o estresse térmico. 

Segundo Wilson, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

surgiu para ser utilizado como material de base de restaurações de amálgama e 

de resina composta com o objetivo de proteger a vitalidade do dente restaurado 

contra traumas térmicos e químicos e também para auxiliar o selamento das 

margens da cavidade. 

Chrintensen, em 1992, notou a necessidade de estudos adicionais para 

determinar o comportamento dos CIVMR a longo prazo, visto que este apresenta 

várias características como a possibilidade de absorção de água da saliva, comida 

e bebidas, podendo levar a um pequeno inchaço, assim como processos de 

hidrólise. Segundo Huang et al. (2002), o cimento de ionômero de vidro 
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modificado por resina é capaz de expandir higroscopicamente, quando 

armazenado por uma semana em água destilada, diminuindo as fendas presentes. 

Esses estudos podem explicar a presença de um menor número de fendas nos 

grupos que receberam a base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina, visto que, os mesmo, permaneceram imersos em água destilada, por 24h, 

no caso dos dentes que não sofreram termociclagem, ou por 7 dias, nos que 

sofreram o processo de termociclagem, que durou cerca de 5 dias seguidos. 

Apesar de ter sido objetivo desse trabalho apenas verificar a influência do 

cimento de ionômero de vidro convencional e modificado por resina na qualidade 

da interface adesiva dentina/resina composta, quanta a resistência e formação de 

fendas marginais internas, a análise dos resultados de todos os testes, 

microtração e microscópio confocal, permitiram observar, assim como Peutzfeldt e 

Asmussen, em 2004, que investigaram as determinantes da formação de fendas in 

vitro em restaurações de resina composta, que não existe relação entre a 

resistência adesiva das restaurações e a formação de fendas marginais, sugerindo 

que a resistência adesiva pode não ser um fator determinante direto da qualidade 

marginal de uma restauração. 

O uso de bases de cimento de ionômero de vidro é considerado positivo 

devido as suas vantagens de proteção pulpar e redução da sensibilidade pós-

operatória, além das sua propriedades, já citadas, como capacidade de liberação 

de flúor e biocompatibilidade. No entanto, a realização de mais estudos a cerca da 

qualidade marginal das restaurações de resina compostas que são 

significantemente afetadas pela contração de polimerização se fazem necessárias.   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            99 

      _______________________________________________________________________ Conclusões 

Paula Costa Pinheiro Sampaio _______________________________________________ 

7 Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos, após análise estatística e discussão dos 

mesmos, pode-se concluir que: 

 

1. O uso de base de cimento de ionômero de vidro convencional e 

modificado por resina não influencia na resistência adesiva na interface 

dentina/resina composta; 

2. A termociclagem não influencia a resistência adesiva na Interface 

adesiva dentina/resina composta; 

3. O uso de base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

proporcionou menor número e tamanho de fendas na interface 

dentina/resina composta, após termociclagem. 

Por isso a primeira hipótese nula deve ser rejeitada e a segunda e terceira 

hipóteses nulas devem ser parcialmente aceitas. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  AA  ––  CCoommppaarraaççããoo  eennttrree  ooss  ggrruuppooss  11,,  22  ee  33;;  44,,  55  ee  66;;  11  ee  44;;  22  ee  55;;  33  ee  66,,  

ppaarraa  vveerriiffiiccaaççããoo  ddaa  sseemmeellhhaannççaa  eennttrree  ooss  mmeessmmooss  ((análise de variância a um 

critério  ee  tt--SSttuuddeenntt  pp<<00,,0055))..  

  

Grupo n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

G1 21 19,28 9,30 3,11 36,15 
G2 20 16,29 6,22 8,05 28,32 
G3 28 15,95 7,26 7,54 35,07 
            

p= 0,287  Análise de variância  
 

Grupo n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

G4 26 19,74 9,99 2,80 41,51 
G5 23 16,58 8,61 4,82 30,04 
G6 21 16,01 6,95 4,12 30,00 
            

p= 0,282  Análise de variância  
 

Grupo n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

G1 21 19,28 9,30 3,11 36,15 
G4 26 19,74 9,99 2,80 41,51 

      
p= 0,872  t-Student 

 

Grupo n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

G2 20 16,29 6,22 8,05 28,32 
G5 23 16,58 8,61 4,82 30,04 
            

p= 0,897  t-Student   
 

Grupo n Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

G3 28 15,95 7,26 7,54 35,07 
G6 21 16,01 6,95 4,12 30,00 
            

p= 0,976  t-Student    
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  BB  --    TTeessttee  ddaass  FFeennddaass  
  

Grupo n Com fendas Sem fendas 

G1 3 30% 70% 
G2 2 25% 75% 
G3 2 25% 75% 

p = 0,962 Razão de Verossimilhança 
  

Grupo n Com fendas Sem fendas 

G4 8 53,33% 46,67% 
G5 7 70% 30% 
G6 3 30% 70% 

p = 0,189 Razão de Verossimilhança 
  

GRUPO n Média Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo 

G1 10 1,40 2,27 0 0 5 
G2 8 2,88 6,66 0 0 19 
G3 8 4,63 16,81 0 0 48 

p = 0,948 Kuskal-Wallis 
  

GRUPO n Média 
Desvio 
Padrão Mediana Mínimo Máximo 

G4 15 4,20 5,23 3 0 16 
G5 10 12,50 13,00 9,5 0 42 
G6 10 5,40 8,69 0 0 18 

p = 0,132 Kruskal-Wallis 
  

GRUPO n Média 
Desvio 
Padrão Mediana Mínimo Máximo 

G1 10 1,40 2,27 0 0 5 
G4 15 4,20 5,23 3 0 16 

p= 0,238 Mann-Whitney 
  

GRUPO n Média Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo 

G2 8 2,88 6,66 0 0 19 
G5 10 12,50 13,00 9,5 0 42 

P = 0,048 Mann-Whitney 
  

GRUPO n Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo 

G3 8 4,63 16,81 0 0 48 
G6 10 5,40 8,69 0 0 18 

p = 0,897 Mann-Whitney 
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AANNEEXXOO  AA  ––  CCaarrttaa  ddee  DDooaaççããoo  ddee  DDeenntteess  HHuummaannooss  ppoorr  CCiirruurrggiiõõeess--DDeennttiissttaass  
 
 

 

        Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – 

C.P. 73 

PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679 
 

 
 

Termo de doação de Dentes Humanos de Cirurgiões-Dentistas 

 

Eu, 
_________________________________________________________________, 
cirurgião dentista, inscrito no CRO ___________, com consultório situado na 
__________________________________________________________________
bairro ______________________, cidade ______________________, UF ____, 
CEP ______________, telefone (___)_______________, dôo ___ dentes para a 
pesquisa “Efeito da Base de Cimento de Ionômero de Vidro Convencional e o 
Modificado por Resina na Interface Adesiva Dente/Resina Composta Após 
Termociclagem”que objetiva avaliar o efeito do uso de uma base 
intermediária de cimento de ionômero de vidro convencional e um 
modificado por resina na qualidade e adaptação marginal das restaurações 
de resina composta à dentina, após a ciclagem térmica, usando testes de 
resistência adesiva e análise em microscopia confocal de varredura a laser., 
vinculada a Faculdade de Odontologia de Bauru pelo programa de mestrado em 
dentística, que tem como autora Paula Costa Pinheiro Sampaio e orientadora a 
Prof. Drª Maria Teresa Atta, declarando que estes foram extraídos por indicação 
terapêutica, cujos históricos fazem parte dos prontuários dos pacientes de quem 
se originam, arquivados sob minha responsabilidade. Estou ciente de que estes 
dentes serão utilizados pelas pesquisadoras deste projeto para realização da 
pesquisa acima citada. 

 ______________,____ de _________________ de 2008. 

 

______________________________ 

Assinatura
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ANEXO B –  Instrumento de doação de dentes 
 
 

        Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – 

C.P. 73 

PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679 
 

 
Instrumento de doação de dentes 

  

Identificação do Doador: 

Nome (Legível):_____________________________________ 

Data de Nascimento: __/__/____Local de Nascimento:_________________ UF:____ 

RG nº: ________________________CPF nº:________________ 

Endereço (Rua ou Avenida n º e complemento):__________________________________ 

Cidade:____________________ UF: _____CEP:________________ 

Telefones para contato:___________________________________ 

E-mail:___________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter sido esclarecido sobre quais os motivos que levaram a necessidade de remoção do(s) 

dente(s).................................................por 

razões.................................................................................................... - e concordo que os mesmos 

sejam utilizados na pesquisa de título “Efeito da Base de Cimento de Ionômero de Vidro 

Convencional e de Modificado por Resina na Interface Adesiva Dente/Resina Composta Após 

Termociclagem”, que objetiva a avaliar o efeito do uso de uma base intermediária de cimento de 

ionômero de vidro convencional e um modificado por resina na qualidade e adaptação marginal das 

restaurações de resina composta à dentina, após a ciclagem térmica, usando testes de resistência 

adesiva e análise em microscopia confocal de varredura a laser. Fui ainda esclarecido pelo 

pesquisador que minha identidade não será divulgada por qualquer meio e que o material recolhido 

será utilizado unicamente para a presente pesquisa. 

Bauru, 10 de Agosto de 2008. 

____________________________________________ 

Assinatura do Doador 
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ANEXO C – Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob processo no 122/2007 
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