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RESUMO 

 

As vitrocerâmicas bioativas são materiais sintéticos capazes de aderirem 
quimicamente aos minerais presentes na estrutura dentária. A união dos cimentos 
de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMRs) à dentina pode ser 
influenciada por diferentes tipos de tratamentos prévios à restauração. Os objetivos 
deste estudo foram: avaliar a resistência à compressão, a rugosidade e a adesão à 
dentina de CIVMRs (Fuji II LC e Vitremer) após a incorporação de partículas de 
vitrocerâmicas bioativas (Biosilicato®); foi ainda, avaliar a resistência à degradação 
da adesão à dentina dos CIVMRs, utilizando-se EDTA como pré-tratamento 
dentinário. Para o teste de resistência à compressão foram confeccionados cilindros 
sendo que 2, 5 e 10 % em peso de partículas de vitrocerâmica bioativa foram 
incorporadas aos pós dos CIVMRs, armazenados em água destilada por 24h a 37°C 
até a realização dos testes. A rugosidade dos cimentos experimentais (2% de 
vitrocerâmica bioativa) e controles foi avaliada por microscopia de força atômica 
(MFA) após armazenamento a seco e em 100 % de umidade por 1 mês. Para os 
testes de microtração, as superfícies das cavidades foram tratadas seguindo-se as 
instruções dos fabricantes ou utilizando-se EDTA. Os espécimes foram restaurados 
com os CIVMRs experimentais (2% de vitrocerâmica) e controles. Após as 
restaurações, os espécimes foram armazenados em água por 24h e 7d. Para o teste 
de degradação, os CIVMRs foram armazenados por 24h, 3m e imersos em 10% de 
hipoclorito de sódio por 5h. Os dentes foram seccionados em palitos e submetidos 
ao teste de microtração. ANOVA e teste de múltiplas comparações foram realizados 
(p<0,05). O modo de fratura foi classificado em adesivo, misto e coesivo e alguns 
espécimes foram analisados em microscopia eletrônica de varredura (MEV). Apenas 
os cimentos com 2% de vitrocerâmica bioativa obtiveram resistência a compressão 
semelhante ao grupo controle. Para os grupos controles, Fuji II LC apresentou-se 
mais rugoso que o Vitremer e o seu armazenamento à seco aumentou sua 
rugosidade. A condição de armazenamento, seco ou úmido, não afetou a rugosidade 
dos CIVMRs experimentais. A vitrocerâmica bioativa aumentou significantemente a 
adesão à dentina dos CIVMRs após armazenamento por 24h, exceto para o Fuji II 
LC quando EDTA foi utilizado. A aplicação de EDTA aumentou significantemente os 
valores de resistência adesiva. No estudo de degradação da união, valores de 
resistência adesiva significantemente maiores foram obtidos nos grupos onde a 
dentina foi pré-tratada com EDTA. A resistência adesiva do Fuji II LC à dentina não 
foi afetada pelos métodos de degradação utilizados. Valores de resistência adesiva 
significantemente menores foram observados para os espécimes restaurados com 
Vitremer após os dois métodos de degradação, exceto quando a dentina foi pré-
tratada com EDTA. As falhas do tipo mistas foram prevalentes. Em conclusão, 2% 
de partículas de vitrocerâmica bioativa podem ser incluídas nos CIVMRs sem afetar 
suas propriedades mecânicas. A rugosidade dos CIVMRs experimentais não foi 
afetada pelo meio de armazenamento. A inclusão de vitrocerâmicas bioativas 
aumentou a resistência adesiva somente após armazenamento de 24h. A utilização 
de EDTA como pré-tratamento dentinário aumentou a resistência adesiva para todas 
as condições e preveniu a degradação da interface adesiva do Vitremer. 
 

Palavras-Chave : Vitrocerâmica bioativa. Resistência à compressão. Rugosidade. 

EDTA. Resistência de união. Degradação. 
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ABSTRACT 

 

Properties and adhesion of glass ionomer cements mo dified by resin and 
bioactive glass-ceramic  

 

Bioactive glass-ceramics are synthetic materials capable of chemically bonding to 
dental structures. Adhesion of resin-modified glass-ionomer cements (RMGICs) to 
dentin may be influenced by different types of dentin pre-treatments. The objective of 
this study was to analyze the compressive strength, roughness and adhesion to 
dentin of RMGICs (Fuji II LC and Vitremer) after the incorporation of bioactive glass-
ceramic particles (Biosilicate™). Additionally, the durability of the RMGICs adhesion 
was analyzed after the application of EDTA as a pre-treatment of dentin. Cylinders of 
RMGICs with incorporation of 2, 5 and 10 % in weight of bioactive glass-ceramic 
particles were made for compressive strength, and stored in water for 24h at 37°C. 
Roughness of control and experimental (2% bioactive glass-ceramic) RMGICs was 
analyzed by atomic force microscopic (MFA) after storage in dry and humidity 
conditions for 1 month. For the microtensile test, the surfaces of the cavities were 
treated following the manufacturers’ instructions or by applying EDTA. The cavities 
were restored with control and experimental (2% bioactive glass-ceramic) RMGICs. 
After restorations, the specimens were stored in water for 24h and 7 days. For the 
degradation test, the RMGICs were stored for 24h, 3 months or immersed in 10% 
NaOCl for 5h. Teeth were sectioned in beams and submitted to microtensile test. 
ANOVA and multiple-comparisons tests were used (p<0.05). Mode of failure was 
classified in adhesive, mixed and cohesive, some specimens were analyzed by 
scanning electronic microscopic. Only the RMGICs with 2% of bioactive glass-
ceramic obtained compressive strength similar to the control RMGICs. The storage 
conditions, dry or humidity, did not affect the roughness of experimental RMGICs. 
Bioactive glass-ceramic significantly increased the adhesion to dentin of RMGICs 
after storage for 24h, except for Fuji II LC when EDTA was applied. The application 
of EDTA significantly increased the values of bond strength. For the degradation 
study, high values of bond strength were also observed in groups where the dentin 
was pre-treated with EDTA. The bond strength of Fuji II LC to dentin was not affected 
by the degradation methods. Vitremer specimens presented significantly lower bond 
strength values after degradation methods, except when EDTA was applied. Mixed 
failures were the most prevalent in all groups. In conclusion, 2% of bioactive glass-
ceramic particles may be included in RMGICs without affecting their mechanical 
properties. Roughness of experimental RMGICs was not affected by storage 
conditions. The incorporation of bioactive glass-ceramic increased the bond strength 
after storage for 24h. The application of EDTA as a pre-treatment of dentin increased 
the bond strength for all conditions studied and prevented the degradation of 
adhesive interface of Vitremer. 
 

Keywords:  Bioactive glass-ceramic. Compressive strength. Roughness. EDTA. 

Bond strength.Degradation.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) são largamente utilizados em 

dentística restauradora devido às seguintes vantagens: liberação de flúor, expansão 

térmica semelhante à dentina e adesão química às estruturas dentárias (COUTINHO 

et al., 2007; DAVIDSON, MJÖR, 1999; FUKUDA et al., 2003; LEE et al., 2000; TAY 

et al., 2001; YOSHIDA et al., 2000). Entretanto, esses cimentos têm algumas 

limitações quando comparados às resinas compostas: baixa resistência mecânica 

(XU; BURGESS, 2003; YAP et al., 2004) e baixa adesão à dentina (ALMUAMMAR; 

SCHULMAN; SALAMA, 2001). Com o objetivo de superar essas limitações, os CIVs 

foram modificados por resina. Os cimentos de ionômero de vidro modificados por 

resina (CIVMRs) são materiais em que as reações originais de ácido-base foram 

complementadas com polimerização fotoquímica de monômeros (SIDHU; WATSON, 

1995). 

Os vidros, vitrocerâmicas e cerâmicas bioativas são materiais sintéticos 

feitos de cálcio, fósforo, silício, e óxidos de sódio. Esses materiais possuem 

superfícies ativas em que os minerais presentes em tecidos ósseos podem se ligar 

quimicamente (HENCH, 1988; RAWLINGS, 1993). A seqüência de reações ocorre 

em 5 estágios resultando em precipitação de hidroxiapatita e consequentemente 

formação óssea (KASUGA, 2005; MOURA et al., 2007). 

Embora a maioria dos estudos com materiais bioativos tenha sido realizada 

em engenharia óssea, há alguns estudos em Odontologia, nos quais partículas 

desses materiais foram incorporadas aos CIVs e CIVMRs com o objetivo de se obter 

bioatividade. Nesses estudos, observou-se que apesar da resistência mecânica ser 

diminuída (ANA et al., 2003; Yli-Urpo et al., 2005a), encontrou-se reação de presa 

similar (ANA et al., 2003; MATSUYA, MATSUYA, OHTA, 1999), alta liberação de 

flúor (YLI-URPO et al., 2004) e bioatividade (YLI-URPO et al., 2004; YLI-URPO et 

al., 2005). Adicionalmente, observou-se a precipitação de uma camada rica em 

cálcio na superfície externa dos CIVMRs (YLI-URPO et al., 2004), próximo à 

interface entre a dentina e a restauração e nas porções mais profundas dos túbulos 

dentinários (YLI-URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2005).  

Um tipo de vitrocerâmica bioativa (Biosilicato®) totalmente cristalizada foi 

desenvolvido com o objetivo de melhorar a resistência mecânica dos vidros 
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bioativos. Essa vitrocerâmica foi avaliada em um estudo in vitro, que evidenciou a 

formação de tecido ósseo em cultura de células osteogênicas (MOURA et al, 2007). 

Entretanto, não há estudos que incorporaram essa vitrocerâmica aos CIVMRs para 

avaliar os feitos no material de tal incorporação, assim como, a adesão à dentina. 

Embora o exato mecanismo de adesão dos CIVMRs à dentina não seja 

totalmente decifrado, acredita-se que além da formação de adesão iônica, os 

CIVMRs apresentam retenção micromecânica na dentina condicionada (ABDALLA, 

2000; FRIEDL, POWERS, HILLER, 1995; FRITZ, FINGER, UNO, 1996a). 

Adicionalmente, a adesão química dos CIVMRs é atribuída à adesão iônica da 

hidroxiapatita presente no colágeno (COUTINHO et al., 2007). Entretanto, fibras 

colágenas desprotegidas podem existir dependendo do tipo de pré-tratamento 

dentinário (TAY et al., 2001). A presença de colágenos desprotegidos pode ser um 

fator que comprometa a adesão de restaurações de CIVMRs sujeitas à degradação. 

Este fenômeno pode ser evitado se a solução para pré-tratamento dentinário for 

capaz de remover a smear plugs, mantendo os minerais presentes entre as fibras 

colágenas disponíveis para adesão química, permitindo uma retenção 

micromecânica estável. O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), por ser um 

composto orgânico quelante, pode ser uma alternativa para o tratamento dentinário 

prévio à inserção de CIVMRs, já que esse composto tem apresentado resultados 

promissores com a utilização de sistemas adesivos (OSORIO et al., 2005 a; TORRI 

et al., 2003) 

Baseando-se nessas considerações, há falta de estudos que avaliem a 

incorporação de vitrocerâmica bioativa (Biosilicato®) aos CIVMRs, assim como, a 

utilização de EDTA como tratamento dentinário previamente a inserção de CIVMRs. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Com a finalidade de facilitar a compreensão da literatura envolvida com o 

tema desta pesquisa, dividiu-se este capítulo nos seguintes tópicos: cimentos de 

ionômero de vidro; vidros, cerâmicas e vitrocerâmicas bioativas, incorporação de 

materiais bioativos nos CIVMRs, resistência à compressão dos CIVMRs, 

microscopia de força atômica, rugosidade dos CIVMRs, resistência adesiva dos 

CIVMRs, pré-tratamento dentinário, degradação da interface adesiva. 

 

 

2.1  CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO 

 

Desde sua divulgação, em 1971, por WILSON, KENT e introdução no 

mercado odontológico, os CIVs têm sido empregados em diferentes procedimentos, 

como cimentação de bandas ortodônticas e pinos protéticos, proteção do complexo 

dentino-pulpar e restauração de cavidades (DAVIDSON, MJÖR, 1999). Esta ampla 

indicação é atribuída às suas importantes propriedades como: liberação de flúor, 

biocompatibilidade, coeficiente de expansão térmica semelhante à dentina e adesão 

à estrutura dentária (DAVIDSON, MJÖR, 1999). 

Os CIVs são compostos de pó e líquido. Nos pós há três constituintes que 

são essenciais: a sílica (SiO2), a alumina (AlO3) e o fluoreto de cálcio (CaF2). O 

líquido é uma solução aquosa de ácidos polialcenóicos com a inclusão de 

aceleradores de presa (DAVIDSON, MJÖR, 1999). 

A reação de presa dos CIVs é do tipo ácido-base e inicia-se a partir da 

mistura do pó e do líquido para formar um sal de hidrogel, que atua como matriz de 

ligação. A reação de presa ocorre em três estágios (NAASAN, WATSON, 1998; 

NAVARRO, PASCOTTO, 1998):  

1- Estágio de deslocamento de íons: a camada externa das partículas de 

vidro do pó é umedecida pelo ácido durante a aglutinação do pó ao líquido. O íon 

hidrogênio do ácido desloca os íons cálcio e alumínio do pó, que reagem 

inicialmente com o flúor, formando fluoretos de cálcio e alumínio. Conforme a acidez 

aumenta, o fluoreto de cálcio, que é instável, se dissocia e reage com co-polímeros 

acrílicos para formar complexos mais estáveis.   
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2- Estágio de formação da matriz de poliácidos: o cálcio que está carregado 

positivamente reage com as cadeias de poliácidos, carregadas negativamente, para 

formar ligações cruzadas iônicas de poliacrilato de cálcio, reduzindo a mobilidade 

das cadeias poliméricas aquosas e formando um sal de hidrogel, que atuará como 

matriz de ligação.  

3- Estágio de formação do gel de sílica e incorporação do vidro a matriz: 

formação de um gel de polissais, ou seja, é formada uma matriz constituída de gel 

de sílica, na qual são aprisionados os vidros que atuam como carga. A fase de gel 

de polissais ocorre principalmente nas primeiras 24 horas. A maturação da matriz 

ocorre quando o alumínio, que é liberado lentamente, auxilia na formação do 

hidrogel de polissais que circunda as partículas de vidro não totalmente dissolvidas. 

Assim, o cimento endurecido é formado por um aglomerado de partículas de pó não 

totalmente dissolvidas, circundadas por um gel de sílica em uma matriz amorfa de 

cálcio hidratado e de polissais de alumínio. 

Os CIVMRs surgiram em 1988 (ANTONUCCI, MCKINNEY, STANSBURY, 

1988); esses ionômeros contêm monômeros resinosos que polimerizam 

quimicamente através de luz. As propriedades físicas desses cimentos são 

superiores às dos convencionais e ainda exibem as vantagens de um tempo de 

trabalho controlado, facilidade de manipulação e um rápido endurecimento, 

minimizando os problemas de sensibilidade ao acabamento imediato e de 

desidratação, comuns aos cimentos convencionais (DAVIDSON, MJÖR, 1999).  

Nos CIVMRs, enquanto ocorre a reação ácido-base entre os constituintes do 

pó e do líquido do material, a polimerização do HEMA (hidroxietil metacrilato) e 

grupos metacrílicos é iniciada por um processo de óxido-redução (polimerização 

química) ou por fotopolimerização. Esse processo resulta numa massa onde os 

polímeros de HEMA e os grupos carboxílicos são ligados pelo hidrogênio. Com o 

endurecimento, as ligações duplas de monômero polimerizável do líquido 

desaparecem, e o número de grupos carboxílicos no ácido poliacrílico diminui à 

medida que a reação ácido-base progride (NAVARRO, PASCOTTO, 1998; SIDHU; 

WATSON, 1995).  
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2.2  VIDROS, CERÂMICAS E VITROCERÂMICAS BIOATIVAS 

 

Os vidros bioativos surgiram com o objetivo de induzirem uma 

atividadebiológica específica, que resultaria em forte adesão ao osso (PEREIRA; 

HENCH; 2004). Esse conceito de um material ser capaz de se aderir ao osso foi 

sugerido inicialmente por LARRY HENCH no início da década de setenta. Desde 

então, tem–se desenvolvido várias formulações, mecanismos de adesão e 

aplicações clínicas para esses materiais (PEREIRA; HENCH; 2004). 

O índice de bioatividade é definido como o tempo necessário para que 50% 

da superfície do material bioativo apresentem ligação com as células do tecido em 

experimentos in vivo (PEITL, ZANOTTO, HENCH, 2001) e este índice é dado por: 

 

IB  =       100 
             t0.5bb

 

 

onde: 

IB = índice de bioatividade 

t0.5bb = tempo em dias necessário para que ocorra a ligação de 50% da superfície do 

material bioativo com o tecido.  

 

Os biomateriais podem ser classificados de acordo com o seu índice de 

bioatividade em duas classes: 

A- materiais osteoprodutivos (resposta intracelular/extracelular, na interface 

material bioativo/tecido). 

B- materiais osteocondutivos (somente uma resposta extracelular na 

interface material bioativo/tecido). 

A osteoprodução é um processo onde a superfície bioativa é colonizada por 

células osteogênicas, ou seja, este material estimula a produção de tecido ósseo na 

interface entre material bioativo e tecido. 

A osteocondução é um processo onde o material bioativo apresenta 

compatibilidade biológica que permite a migração do tecido ósseo sobre a interface 

do material.  
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Os materiais da classe A são os que possuem maior índice de biaotividade e 

podem apresentar os processos de osteoprodução e osteocondução 

simultaneamente. 

Os materiais bioativos desenvolvem uma camada de hidroxicarbonatoapatita 

(HCA) na superfície, quando em contato com o tecido vivo, formando uma forte 

ligação química entre esse material e o tecido receptor. Dentre os materiais que são 

considerados bioativos, pode-se citar: cimento de fosfato de cálcio, biovidro, 

vitrocerâmica bioativa, cerâmica bioativa, HCA sintética (KENNY, BUGGY, 2003). 

O mecanismo de adesão óssea inclui uma séria de reações físico-química 

complexas na superfície do material bioativo e a formação de uma camada de HCA 

biologicamente ativa (KOKUBO, 1990, 1991, OHTSUKI et al., 1992, THOMAS, 

PULEO, AL-SABBAGH, 2005). As reações de superfície permitem a absorção 

bioquímica de fatores de crescimento e uma sequência de eventos celulares que 

promovem uma nova formação óssea. A camada de HCA que se forma é 

estruturalmente e quimicamente equivalente a fase mineral óssea (OHTSUKI, 

KOKUBO, YAMAMURO, 1992). A adesão interfacial óssea é proveniente dessa 

camada (PEREIRA; HENCH; 2004).  

A bioatividade de vidros foi inicialmente observada pelos sistemas baseados 

na formulação SiO2-CaO-Na2O-P2O5. Bioglass® é a marca registrada de uma série 

de vidros baseados nessa composição (HENCH, 2006). Outras composições 

também têm sido desenvolvidas, tal como vitrocerâmicas e cerâmicas baseadas em 

fosfato de cálcio (RAWLINGS, 1993).   

As reações químicas desses materiais podem ser divididas em cinco 

estágios (PEITL, ZANOTTO, HENCH, 2001): 

Estágio I: Lixiviação (processo de extração de uma substância de sólido 

através da sua dissolução num líquido) dos cátions Na+ e K+ e sua substituição na 

estrutura do vidro por cátions H+ e H30
+ do vidro. 

Estágio II: aumento do pH local provocando a ruptura das ligações Si-O-Si, e 

o silício é liberado na solução na forma de Si(OH)4. 

Estágio III: se o pH local for menor que 9,5 ocorre condensação do Si(OH)4, 

a sílica se repolimeriza na superfície do vidro, formando uma camada de sílica gel. 

Estágio IV: a estrutura aberta de sílica gel permite que a troca iônica entre o 

vidro e a solução continue ocorrendo. Íons cálcio e fósforo se difundem a partir do 
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vidro pela camada de sílica gel e somando-se aos íons cálcio e fosfato da solução, 

formam sobre a superfície do vidro uma camada de fosfato de cálcio amorfa. 

Estágio V: após o aumento da espessura das camadas de sílica gel e de 

fosfato de cálcio amorfa, esta última passa a incorporar íons hidroxila, carbonato e 

flúor iniciando sua cristalização em apatita. 

A velocidade de ligação do material com o tecido através da camada de 

HCA será função da composição e estrutura do biomaterial utilizado: vidro, 

cerâmica, vitrocerâmica ou HCA sintética, distribuição e número de fases cristalinas; 

saúde e idade do tecido; pH da solução; razão área superficial do material/volume 

da solução e ajuste mecânico com o tecido (PEITL, ZANOTTO, HENCH, 2001). 

Os vidros bioativos possuem as vantagens de sua aderirem rapidamente e 

estabelecerem uma ligação química forte com os tecidos, se comparados aos outros 

biomateriais. Entretanto, possuem baixa resistência mecânica e tenacidade à fratura 

(GUANABARA, 2003). 

Uma maneira de minimizar essas desvantagens é a cristalização do vidro, já 

que as vitrocerâmicas possuem maior resistência mecânica; porém o aumento da 

porcentagem da fase cristalina pode diminuir a bioatividade dos materiais 

(GUANABARA, 2003). 

Com o objetivo de melhorar a resistência mecânica dos vidros bioativos, 

ZANOTTO et al, em 2004, desenvolveram um tipo de vitrocerâmica totalmente 

cristalizada (Biosilicato®), a qual foi avaliada em um estudo in vitro, sendo 

evidenciada a formação de tecido ósseo em cultura de células osteogênicas 

(MOURA et al, 2007).  

Os materiais bioativos vêm sendo utilizados na medicina para substituição 

de osso perdido por câncer e para a reconstrução de defeitos dos ossos da face 

(AITASALO et al., 2001). Mais recentemente, sua utilização expandiu-se para a 

Odontologia em tratamentos de reabilitação do complexo dentoalveolar, para a 

regeneração de defeitos ósseos advindos de doença periodontal, tratamentos de 

hipersensibilidade quando adicionados a dentifrícios ou previamente a cimentação 

resinosa de restaurações indiretas, além de tratamentos de capeamento pulpar e 

pulpotomia (GILLAM et al., 2003; GOLDBERG et al., 2001; PIRES-de-SOUZA et al., 

2007; SALAKO et al, 2003; THOMAS, PULEO, AL-SABBAGH, 2005). Estudos in 

vitro têm demonstrado a possível remineralização dentinária com a aplicação de 

partículas de vidro bioativo sobre a dentina desmineralizada e formação de 
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hidroxiapatita na interface dentina/biovidro (EFFLANDT et al., 2002; SCHMIDLIN et 

al., 2007; VOLLENWEIDER et al., 2007). Efeitos antimicrobianos também têm sido 

associados a esses materiais (STOOR, SÖDERLING, SALONEN, 1998; WALTIMO, 

2007; YLI-URPO, NARHI, SODERLING, 2003). 

 

 

2.2.1  Incorporação de materiais bioativos nos CIVM Rs 

 

Apesar de alguns autores considerarem os CIVs como materiais bioativos, 

por suas propriedades de aderirem ao cálcio da estrutura dentária, esses materiais 

não possuem capacidade de osteocondução ou osteoprodução para possuírem um 

índice de bioatividade e serem considerados materiais biotivos (GJORGIEVSKA et 

al., 2008). 

No entanto, devido às vantagens que os CIVs apresentam, alguns 

pesquisadores tiveram a idéia de incorporar partículas bioativas nesses materiais. 

Esses trabalhos serão descritos de maneira mais detalhada por estarem 

intensamente relacionados ao tema deste estudo. 

MATSUYA, MATSUYA, OHTA, em 1999, foram os pioneiros a preparar um 

CIV contendo um vidro bioativo. Avaliaram o mecanismo de reação de presa do CIV 

após a incorporação desse material bioativo. Pelo teste de compressão, puderam 

obter o máximo de resistência mecânica com 16,3% em peso de biovidro no valor de 

33,3 +/- 4,7 MPa. A análise por FT-IR mostrou que os grupos carboxila (COOH) 

diminuíram enquanto os íons carboxilatos (COO-Ca2+) aumentaram após a reação. 

O mecanismo de reação de presa foi essencialmente o mesmo dos CIVs. 

Outro estudo foi realizado com os mesmos objetivos, ou seja, de avaliar a 

reação de presa e a resistência à compressão após incorporação de 33% e 50% de 

partículas bioativas, com diferentes formulações, no cimento Fuji II LC. Entretanto, 

neste estudo também se avaliou o tempo da reação de presa. O tempo de reação 

diminuiu ou aumentou de acordo com a formulação estudada, mas nenhum tornou-

se inviável clinicamente (1,89 a 6,87 min). O maior tempo foi registrado para um dos 

cimentos que continha 50% de partículas bioativas, provavelmente pela extensão da 

reação ácido-base devido à basicidade das partículas bioativas. A resistência à 

compressão também foi diminuída após a incorporação de partículas bioativas (ANA 

et al., 2003). 
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Uma sequência de experimentos foram realizados por um grupo de 

pesquisadores com o objetivo de avaliarem as propriedades e bioatividade de CIVs 

e CIVMRs após a inclusão de um tipo comercial de biovidro (S53P4). Para todos os 

estudos, os autores acrescentaram 10% e 30% em peso de vidro bioativo nos 

cimentos Fuji II e Fuji II LC, CIV e CIVMR, respectivamente (YLI-URPO, NARHI, 

SODERLING, 2003; YLI-URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2004; YLI-URPO, VALLITTU, 

NÄRHI, 2005; YLI-URPO et al., 2005).  

O objetivo do primeiro estudo foi avaliar os efeitos antimicrobianos dos 

cimentos experimentais e controles em microorganismos da flora bucal in vitro. Para 

os testes realizados em ágar, apenas os cimentos contendo 30% de vidro bioativo 

inibiram o crescimento de S. mutans. Quando os materiais foram testados em meio 

de cultura, não houve efeito inibitório para os S. mutans. Apenas os materiais sem 

adição de vidro bioativo inibiram a produção de ácido proveniente dos S. mutans. O 

único material que teve efeito na atividade antibacteriana da C. albicans foi o pó do 

vidro bioativo quando em suspenão com esses microorganismos (YLI-URPO, 

NARHI, SODERLING, 2003).  

Em seguida, os autores avaliaram a liberação de Si, Ca, P, and F em plasma 

humano artificial por meio de espectrofotometria. Discos de dentina foram também 

armazenados no mesmo fluído em presença dos materiais experimentais por 336 

hs. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise dos elementos químicos 

foram realizadas nos espécimes de dentina e material para se avaliar a presença ou 

não de precipitação. O CIVMR contendo 30% de vidro bioativo apresentou a maior 

bioatividade com precipitação de uma camada de fosfato de cálcio sobre a superfície 

de dentina (YLI-URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2004). 

Posteriormente, realizaram um estudo com o objetivo de avaliarem as 

propriedades mecânicas dos mesmos cimentos experimentais, exceto o CIV com 

30% de biovidro. Os testes de resistência à compressão, módulo de elasticidade e 

microdureza foram realizados após armazenamento dos espécimes por 1, 3, 7, 14, 

30 e 180 dias em água. MEV e análise dos elementos químicos foram realizadas 

para se observar a topografia superficial e a composição. A inclusão de vidro 

bioativo afetou de maneira negativa as propriedades mecânicas dos cimentos. Na 

análise dos elementos químicos, os cimentos com inclusão de vidro bioativo 

apresentaram uma maior quantidade de cálcio se comparados com os dos grupos 

controle. A microdureza dos CIVMRs contendo vidro bioativo aumentou após 
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imersão em água. O CIVMR contendo 30% de vidro bioativo apresentou uma maior 

quantidade de flúor após 180 dias de armazenamento (YLI-URPO et al., 2005).  

Devido aos resultados promissores obtidos in vitro, houve a necessidade de 

testar esses cimentos experimentais em um estudo em animais. Os mesmos 

cimentos do estudo anterior foram utilizados em restaurações de Classe III 

realizadas em cachorros. Após 1, 3 e 6 semanas os animais foram sacrificados, e os 

dentes extraídos foram analisados por meio de MEV e dos elementos químicos, para 

verificar a topografia, composição e adaptação marginal das restaurações. 

Observou-se deposição mineral próximo à interface dente/restauração e em áreas 

de dentina mais profundas quando foi utlizado o CIVMR com adição de vidro bioativo 

(YLI-URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2005).  

Mais recentemente, Xie et al. (2008), incorporaram o mesmo tipo comercial 

de biovidro (S53P4) utilizado nos estudos citados anteriormente ao pó do CIVMR 

(Fuji II LC), em proporções de 10, 15 e 20% em peso. Testes de compressão, 

módulo de elasticidade, tração diametral e microdureza foram realizados para se 

observar as propriedades mêcanicas dos materiais. Discos de dentina também 

foram obtidos para serem avaliados em MEV e análise dos elementos químicos. 

Para todos os experimentos foram utilizados diferentes proporções de pó/líquido e 

os espécimes foram armazendos em plasma humano artificial por 1h, 1d, 1 semana 

e 1 mês. De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que as 

propriedades mecânicas dos cimentos experimentais foram comparáveis aos 

cimentos controles. O armazenamento em plasma humano artificial permitiu a 

mineralização dos discos de dentina quando em presença dos CIVMRs após 

inclusão de vidro bioativo (XIE et al., 2008). 

CHOI, LEE, KIM, em 2008, investigaram uma outra formulação de vidro 

bioativo adicionada ao CIV Fuji I em proporção de 10 e 30% em peso. O tempo de 

presa, a resistência à tração diametral e a bioatividade dos cimentos experimentais e 

controles foram testados. O tempo de presa aumentou em alguns minutos com a 

adição do vidro bioativo, entretanto à resistência à tração diametral não foi alterada. 

Somente os cimentos experimentais induziram a precipitação de apatita na 

superfície após imersão em plasma humano artificial. A viabilidade de células 

osteogênicas foi maior nos cimentos experimentais se comparados com os cimentos 

controles após 7 dias. Os autores concluíram que os CIVs modificados pela inclusão 

de vidro bioativo podem ser úteis para a regeneração da estrutura dentária.  
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2.3  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOS CIVMRs 

 

Devido à maioria das forças mastigatórias serem de natureza compressiva, o 

teste de resistência à compressão tem sido utilizado para investigar a resistência 

mecânica dos materiais restauradores odontológicos (WANG et al., 2003). No teste 

de resistência à compressão, duas forças axiais opostas são aplicadas no corpo-de-

prova, com o objetivo de aproximar as estruturas moleculares dos materiais. Este 

teste é indicado para materiais frágeis, tais como, os cimentos de ionômero de vidro. 

Os valores de resistência permitem inferências preditivas a respeito do 

comportamento clínico, porém, são mais uma condição do que uma propriedade 

inerente do material. Sendo assim, os dados de resistência não podem ser 

diretamente extrapolados para se predizer um comportamento clínico dos materiais 

(KELLY, 1995). Predições de durabilidade clínica requerem informações adicionais, 

como por exemplo, o tempo de dependência do aumento de uma trinca (KELLY, 

1995). 

Sendo assim, vários estudos têm utilizado este teste para avaliar a 

resistência mecânica dos CIVs (MITRA, KEDROWSKI, 1994; KERBY, KNOBLOCH, 

THAKUR, 1997). Com a introdução dos CIVMRs no mercado, também houve o 

interesse de avaliar sua resistência mecânica.  

Alguns estudos tiveram como objetivo avaliar e comparar a resistência 

mecânica dos cimentos Fuji II LC e Vitremer dentre outros (MITRA, KEDROWSKI, 

1994; KERBY, KNOBLOCH, THAKUR, 1997). A resistência à compressão foi um 

dos testes empregados para esse objetivo.  

Armazenando-se esses cimentos entre outros materiais por 24h até 52 

semanas, o cimento Fuji II LC apresentou-se estável ao longo do tempo; entretanto 

o cimento Vitremer apresentou um aumento de resistência à compressão na 1° 

semana tornando-se estável até a 52° semana (MITRA,  KEDROWSKI, 1994). 

Comparando-se os dois cimentos após 1h, 24h e 7d, o Vitremer apresentou valores 

de resistência significantemente maiores que o Fuji II LC somente após 7d (KERBY, 

KNOBLOCH, THAKUR, 1997). Em outro estudo, os autores também não 

encontraram diferença estatisticamente significante entre Fuji II LC e Vitremer após 

24h de armazenamento (XU, BURGESS, 2003). Entretanto, XIE et al, em 2007, 

observaram valores de resistência à compressão superiores do cimento Fuji II LC 

em relação ao Vitremer após os tempos de 1h,1d, 1 e 2 semanas. 
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Avaliando-se a possibilidade da polimerização sem ativação de luz, o 

cimento Vitremer apresentou valores de resistência à compressão significantemente 

menores se comparados à utilização de fotopolimerizador para os períodos de 1h, 

24h e 7d, enquanto o mesmo ocorreu somente para o período de 1h para o cimento 

Fuji II LC (KERBY, KNOBLOCH, THAKUR, 1997). 

XIE et al., em 2000, tiveram como objetivo determinar a resistência flexural, 

à compressão e à tração diametral, além da dureza Knoop e o desgaste superficial 

de dez marcas comerciais de CIVs. As superfícies fraturadas desses cimentos 

foram avaliadas por meio de MEV para avaliar se existia relação entre as 

propriedades mecânicas e a microestrutura dos cimentos. Todos os testes foram 

realizados após 7 dias de armazenamento em água destilada a 37ºC. O cimento 

Fuji II LC teve valores maiores de resistência à compressão se comparado ao 

Vitremer. Os CIVs convencionais apresentaram um comportamento frágil, 

entretanto os CIVMRs sofreram deformação plástica na compressão. Valores altos 

de resistência à compressão foram relacionados com partículas de vidro pequenas. 

Os autores concluíram que as propriedades mecânicas dos cimentos estão 

relacionadas com suas microestruturas. Fatores tais como a integridade da 

interface entre as partículas de vidro e a matriz polimérica, o tamanho das 

partículas, e o número e tamanho de bolhas são importantes para determinar as 

propriedades mecânicas dos cimentos. Apesar de esse estudo ter observado que 

os CIVMRs apresentaram alta resistência à compressão se comparados com os 

CIVS, em outros estudos observaram-se resultados similares entre os dois tipos de 

cimentos (ATTIN, VATASCHKI, HELLWIG, 1996; XIE et al., em 2000; XIE et al., 

2007).  

Em uma avaliação da resistência à compressão e liberação de flúor de 15 

marcas comerciais de materiais que liberam flúor observou-se uma correlação linear 

negativa entre esses dois fatores, ou seja, quanto maior a liberação de flúor, 

menores os valores de resistência à compressão (XU, BURGESS, 2003). 
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2.4  MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (MFA) 

 

 

2.4.1  Princípios físicos 

 

Após a invenção do microscópio de tunelamento (STM), passou a ser 

possível não só ver, mas medir e manipular átomos ou moléculas. A invenção do 

STM desencadeou o desenvolvimento de uma grande variedade de microscópicos 

de varredura por sonda tais como o microscópio de força atômica (MFA), o 

microscópio de força magnética, o microscópio de força eletrostática, o microscópio 

óptico de campo próximo, e todos os derivados (DUARTE, 2009). 

O MFA foi inventado por BINNING, QUATE e GERBER (1986), após 

observação que a ponta do STM exerce forças sobre a superfície da amostra na 

mesma ordem das forças inter-atômicas, ou seja, o MFA usa interação entre as 

forças sonda-amostra para traçar o mapa da superfície (FUKUI, 1992). 

O MFA pode ser operado de diversos modos. Entretanto, seu princípio 

fundamental é a medida das deflexões de um suporte em cuja extremidade livre está 

montada a sonda. Estas deflexões são causadas pelas forças que agem entre a 

sonda e a amostra. Os modos de fazer as imagens, também chamados modos de 

varredura ou de operação, referem-se fundamentalmente à distância mantida entre a 

sonda (ponteira) e a amostra, no momento da varredura, e às formas de movimentar 

a ponteira sobre a superfície a ser estudada (DUARTE, 2009). 

Estes modos de fazer imagens podem ser classificados em dois tipos: modo 

contato e modo não-contato, dependendo das forças líquidas entre a ponteira e a 

amostra. Quando o aparelho é operado na região atrativa, o método chama-se não-

contato. Nesta região, o cantilever do MFA se enverga na direção da amostra. A 

operação na região repulsiva chama-se contato e o cantilever se dobra, afastando-

se da amostra. 

A figura 1 mostra a deflexão do cantilever em ambos os modos. No modo de 

não contato ele é atraído pelas forças de capilaridade da camada de contaminação 

ou pelas forças de van der Waals, quando a amostra é limpa. No modo de contato, 

vê-se como a deflexão do cantilever é na direção oposta à da amostra (DUARTE, 

2009). 
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Figura 1 -  Deflexão do cantilever operando em não-contato e em contato. 
 

 
Na figura 2 estão representadas as duas regiões que determinam os modos 

de operação do MFA, onde, a área abaixo da linha do zero as forças são atrativas e 

acima da linha do zero, as forças são repulsivas. Os efeitos de uma variedade de 

forças atuando entre ponta-amostra podem ser analisados, essas forças incluem as 

forças atrativas de van der Waals, forças magnéticas, e forças Coulombianas 

(DUARTE, 2009). 

 

 

Figura 2 -  Forças entre a ponteira e a amostra em função da distância entre elas, com os 
respectivos regimes de operação. 

 

 

Em resumo, quando a ponteira se aproxima da amostra, é primeiramente 

atraída pela superfície, devido a uma ampla gama de forças atrativas existentes na 

região, como as forças de van der Waals. Esta atração aumenta até que, quando a 

ponteira aproxima-se muito da amostra, os átomos de ambas estão tão próximos 

que seus orbitais eletrônicos começam a se repelir. Esta repulsão eletrostática 

enfraquece a força atrativa à medida que a distância diminui. A força anula-se 

quando a distância entre os átomos é da ordem de alguns angstroms (da ordem da 

distância característica de uma união química). Quando as forças se tornam 
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positivas, podemos dizer que os átomos da ponteira e da amostra estão em contato 

e as forças repulsivas acabam por dominar (DUARTE, 2009).  

 

 

2.4.2  Modo de operação  

 

A ponta de prova é varrida sobre a superfície de uma amostra, onde forças 

entre a ponteira e a amostra causam deflexões no cantilever, que são detectados e 

apresentados como imagens. 

A força que a amostra exerce sobre a ponteira é determinada pela deflexão 

do cantilever, dada pela lei de Hooke F = -k x, sendo x o deslocamento do cantilever 

e k a sua constante de mola própria, determinada pelas características de 

construção. O cantilever possui duas propriedades importantes: a constante de mola 

e sua freqüência de ressonância. A primeira determina a força entre a ponteira e a 

amostra quando estão próximas e é determinada pela geometria e pelo material 

utilizado na construção do cantilever. O componente mais importante do MFA é, sem 

dúvida, o cantilever. São necessárias grandes deflexões para atingir alta 

sensibilidade. Portanto, a mola deve ser tão macia quanto possível. Por outro lado, é 

preciso uma alta freqüência de ressonância para minimizar a sensibilidade a 

vibrações mecânicas, especialmente quando se está fazendo a varredura. A ponta 

permanece fixa e a amostra que se move com uso de cerâmicas piezoelétricas nas 

direções dos três eixos ortogonais. 

 

 

2.4.3  Aplicações  

 

A primeira e mais importante aplicação para o MFA, está relacionada com o 

estudo de superfícies de metais e semicondutores, através da qual se pode observar 

a geometria da estrutura atômica, bem como a estrutura eletrônica das superfícies. 

Outra aplicação para o MFA está no estudo da estrutura superficial de 

materiais biológicos, dentre eles: ácidos nucleicos (RNA e DNA), as proteínas e 

membranas biológicas (BAY, 1995). Para análises de materiais biológicos, o MFA 

apresenta algumas vantagens, pois se trabalha em ar ou meio líquido e pode ser 

usado em baixas temperaturas para a observação de estruturas biológicas 
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congeladas. O MFA permite estudar não apenas materiais condutores, mas também 

todo tipo de material isolante, já que o método não utiliza corrente de tunelamento 

para produção de imagens. Um aspecto interessante desse tipo de microscopia é 

sua natureza de análise não destrutiva, não provocando danos irreversíveis na 

amostra. 

 

 

2.4.4  Rugosidade dos CIVMRs 

 

A rugosidade dos CIVMRs é uma propriedade importante a ser avaliada, 

pois uma alta rugosidade contribui para a retenção de corantes, acúmulo de placa 

bacteriana e consequentemente inflamação dos tecidos periodontais e recidiva de 

cárie (TATE, POWERS, 1996). Dois métodos têm sido utilizados para a avaliação da 

rugosidade superficial dos materiais odontológicos: rugosímetro e microscopia de 

força atômica. As técnicas de medição de rugosidade por rugosímetro e por MFA 

apresentaram resultados similares, mesmo sendo a medição da rugosidade por MFA 

realizada em um campo bem menor. Porém, as imagens captadas e os recursos do 

MFA possibilitam visualização espacial em 3D, sendo uma ferramenta útil para 

trabalhos de caracterização de superfícies (SANTOS, 2007). 

A rugosidade dos cimentos Fuji II, Fuji II LC e Vitremer foram avaliadas com 

o uso de MFA com o objetivo de se testar os efeitos do polimento seco/úmido. A 

rugosidade dos espécimes polimerizados contra uma tira de poliéster foi menor do 

que a dos espécimes polidos. Fuji II LC e Vitremer apresentaram comportamento 

semelhante para todas as condições. O polimento a seco foi recomendado por 

produzir uma superfície mais lisa que o polimento úmido (WILDER et al., 2000). 

Devido à similaridade dos resultados de ambas as metodologias para 

análise da rugosidade, alguns estudos que avaliaram a rugosidade dos cimentos Fuji 

II LC e Vitremer pelo método do rugosímetro serão mencionados de maneira 

suscinta (CEHRELI, YAZICI, GARCÍA-GODOY, 2000, 2003; DAVIS, FRIEDL, 

POWERS, 1995; DE WITTE et al., 2003; GLADYS et al., 1997; LAM, SMALES, 

1999a; St GERMAIN, MEIERS, 1996; TATE, POWERS, 1996; YIP, 1999b). 

Os efeitos dos tipos de polimento dos CIVMRs tem sido um dos objetivos 

estudados, sendo que Fuji II LC e Vitremer apresentaram comportamentos distintos 

conforme o tipo de polimento utilizado (St GERMAIN, MEIERS, 1996; TATE, 
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POWERS, 1996). Valores de rugosidade semelhantes entre ambos os cimentos 

foram observados quando se utilizou tira de poliéster, discos Sof-Lex após carbide, 

além de pontas diamantadas (ST GERMAIN, MEIERS, 1996). O cimento Fuji II LC 

apresentou-se mais rugoso que o Vitremer com o uso de Enhance após carbide, o 

oposto ocorreu quando se utilizou borrachas tipo Politip após carbide ou somente 

carbide (ST GERMAIN, MEIERS, 1996). Em outro estudo, o sistema de polimento de 

discos Sof-Lex promoveu superfícies mais lisas para ambos os cimentos 

comparando-se a outros tipos de polimento (TATE, POWERS, 1996). 

Outro objetivo é a análise da rugosidade frente à aplicação de soluções de 

flúor (CEHRELI, YAZICI, DE WITTE et al., 2003; GARCÍA-GODOY, 2000; YIP, LAM, 

SMALES, 1999a, 1999b). O aumento da rugosidade tem ocorrido devido a uma 

desintegração progressiva ou uma erosão química da matriz dos CIVMRs após 

aplicação de soluções de flúor (DE WITTE et al., 2003; YIP, LAM, SMALES, 1999a, 

1999b).  

GLADYS et al., em 1997, avaliaram várias propriedades dos CIVMRs dentre 

elas a rugosidade após abrasão por escovação. Os autores observaram que a 

rugosidade aumentou após a escovação devido a projeção das partículas e a 

intrusão das porosidades. O cimento Fuji II LC apresentou partículas e rugosidade 

maior que o Vitremer. 

CEHRELI, YAZICI, GARCÍA-GODOY, em 2003, avaliaram a rugosidade de 

alguns materiais restauradores após aplicação de gel clareador. Os autores 

observaram que sem a aplicação dos géis, o cimento Vitremer apresentou 

rugosidade superior ao Fuji II LC. Após aplicação dos géis ambos os cimentos 

tornaram-se mais lisos. 

Um estudo em que se utilizou de um método de aceleração da degradação 

observou-se que os CIVMRs apresentaram suas superfícies significantemente mais 

rugosas com evidências de trincas após a degradação (DAVIS, FRIEDL, POWERS, 

1995).  

Avaliando-se a rugosidade de CIVMRs in vivo, observou-se que tais 

cimentos apresentam uma curva de rugosidade de natureza cíclica, ocorrendo nos 

dois primeiros anos (SIDHU, SHERRIFF, WATSON, 1995). 

 

 

 



Revisão de Literatura 

 

60 

2.5  RESISTÊNCIA ADESIVA DOS CIVMRs 

 

A mesma reação que ocorre entre o líquido e pó durante a reação de presa 

ocorre entre o líquido e a estrutura dentária (YOSHIDA et al., 2000). O mecanismo 

de adesão dos CIVs e CIVMRs está baseado em dois princípios. O primeiro baseia-

se no deslocamento de íons fosfatos da estrutura dentária pelos grupos carboxílicos 

do ácido poliacrílico e formação de ligações iônicas com os íons cálcio da 

hidroxiapatita (YOSHIDA et al., 2000). O quanto a interação química contribui para a 

efetividade da união não está completamente esclarecido, mas estima-se que esta 

seja favorável em termos de resistência à degradação, uma vez que proporciona 

uma íntima adaptação entre substrato e material (VAN MEERBEEK et al., 2003). 

Mais recentemente, evidenciou-se a adesão iônica dos CIVMRs à hidroxiapatita 

presente no colágeno (COUTINHO et al., 2007). O segundo princípio baseia-se na 

interdifusão de componentes ionoméricos entre as fibras colágenas expostas pelo 

tratamento pré-dentinário, estabelecendo retenção micromecânica (VAN 

MEERBEEK et al., 1992). 

Recentemente, têm-se observado com o uso de microscopia confocal, uma 

camada com espessura inferior a 30µm entre os CIVMRs e a dentina. O termo 

camada de absorção tem sido utilizado pois esta estrutura funciona como um 

colchão amortecedor para compensar a contração de polimerização conseqüente da 

porção resinosa contida nesses cimentos. Esta camada é observada após 24 horas 

da inserção do material, e é formada apenas próxima aos túbulos dentinários em 

comunicação com o fluido pulpar, ou seja, não ocorre em esmalte ou dentina seca. 

Além disso, esta estrutura não é ácido dependente, estando também presente 

quando a smear layer é removida com jato abrasivo (NGO, MOUNT, PETERS, 1997, 

SIDHU, WATSON, 1998; SIDHU et al., 2002; WATSON et al., 1998). 

Poucos estudos utilizam o teste de microtração para avaliar a resistência 

adesiva dos CIVMRs devido à dificuldade em se obter os espécimes sem que ocorra 

grande número de falhas prematuras, sendo assim, a execução dos cortes deve ser 

feita por um operador treinado. Dentre os estudos que utilizaram o teste de 

microtração para avaliar a resistência adesiva dos CIVMRs, serão abordados de 

maneira sucinta os relacionados com os materiais testados neste presente estudo.  
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PEREIRA et al., em 2000, estudaram o efeito da região e da pressão pulpar 

na resistência adesiva dos CIVMRs: Fuji II LC, Vitremer e Photac Fil Quick). A 

resistência adesiva do Fuji II LC à região de corno pulpar foi significativamente 

menor que às regiões de centro e periferia, independentemente da pressão pulpar. 

Para o Vitremer e Photac Fil Quick, não existiram diferenças regionais na 

resistência, na ausência de pressão pulpar. Na presença de pressão, a resistência 

do Vitremer à região de corno pulpar foi menor que as outras regiões. Para o Photac 

Fil Quick, na presença de pressão pulpar, a resistência para todas as regiões foi 

menor. Os autores concluíram que a pressão pulpar teve uma maior influência na 

resistência adesiva dos CIVMRs que as diferenças regionais do substrato. 

TANUMIHARJA; BURROW; TYAS, em 2000, relataram que o pré-tratamento 

dentinário é importante para o aumento da resistência à microtração do cimento Fuji 

II LC.  

BURROW, NOPNAKEEPNG, PHRUKKANON (2002) compararam a 

resistência à microtração de um CIV (Fuji IX), um CIVMR (Fuji II LC) e dois sistemas 

adesivos, um autocondicionante (Prime&Bond NT) e um convencional (Single Bond) 

às dentinas permanente e decídua. Os valores de resistência adesiva foram 

superiores para a dentina permanente em comparação à decídua. O CIV 

convencional apresentou médias de resistência de união à dentina permanente e 

decídua estatisticamente inferiores aos demais materiais, cujas médias não diferiram 

entre si, tendo o CIVRM apresentado valores equiparáveis aos sistemas 

adesivos/resinas compostas.  

O desenvolvimento de um sistema adesivo auto-condicionante experimental 

aumentou os valores de resistência à microtração do cimento Fuji II LC após 1 

semana de armazenamento em água (COUTINHO et al., 2006).  

JORDEHI et al., em 2007, avaliaram os efeitos do condicionamento com 

laser Er,Cr:YSGG na resistência à microtração à dentina dos cimentos: Fuji II, 

Vitremer, and Fuji II LC (com e sem condicionamento com ácido poliacrílico). Os 

autores concluíram que o condicionamento com laser não melhorou os valores de 

adesão dos cimentos Fuji II LC e Vitremer à dentina, sendo que reduziram tais 

valores para os cimentos Fuji II e Fuji II LC após condicionamento com ácido 

poliacrílico. 

Quando vários materiais restauradores foram inseridos sobre a dentina 

cariada removida por um método químico-mecânico (Carisolv), o cimento Fuji II LC 
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foi o único que apresentou os valores de resistência adesiva afetados pela condição 

do substrato dentinário (Burrow et al., 2003). 

 

 

2.6  PRÉ-TRATAMENTO DENTINÁRIO 

 

Um requisito fundamental para uma adesão efetiva é um substrato limpo, ou 

seja, livre de biofilme, sangue, saliva e outros agentes que possam contaminá-lo. Na 

ausência de pré-tratamento, a adesão ocorre dentro da smear layer e a união dessa 

com a dentina subjacente é fraca (TAY et al, 2001). Muitos agentes condicionantes 

têm sido estudados desde o surgimento dos CIVs e CIVMRs. A concentração e o 

tempo mais indicados são 10% de ácido poliacrílico por 20 segundos (NAVARRO, 

PASCOTTO,1998). Este ácido muda a energia de superfície e aumenta a 

capacidade de molhamento, melhorando a adaptação do material (NAVARRO, 

PASCOTTO,1998). Mesmo sendo um ácido fraco, a aplicação do ácido poliacrílico 

não deve exceder 20s, para não ocorrer excesso de desmineralização da estrutura 

dentária. A utilização de ácidos mais agressivos não resultou em maior resistência 

adesiva à dentina além de poder ocasionar o aumento da permeabilidade da dentina 

e a presença de colágeno desnudo abaixo da interface adesiva (TAY et al., 2001). 

O uso de condicionadores e primers contendo HEMA previamente à 

aplicação dos CIVMRs promove uma adesão interfacial semelhante à camada 

híbrida observada com o uso dos sistemas adesivos/resinas, porém com uma 

espessura menor. A fotopolimerização do agente condicionador e primers é 

fundamental na força de união CIVMRs à estrutura dentária (NAVARRO, 

PASCOTTO,1998).  

CHARLTON; HAVEMAN, em 1994, analisaram o efeito do tratamento da 

superfície dentinária sobre a resistência de união ao cisalhamento dos cimentos Fuji 

II LC e Variglass. Três grupos para cada material foram testados: dentina sem pré-

tratamento, tratada com ácido poliacrílico a 10% (GC Dentin Conditioner) por 20s e 

com aplicação de um primer dentinário (Prisma Universal Bond 3 Primer) por 30s. 

Após 72 horas de armazenamento e 500 ciclos de termociclagem os espécimes 

foram submetidos ao teste de cisalhamento. Para o Fuji II LC, a média de resistência 

de união à dentina condicionada foi significantemente maior que a dentina tratada 

com primer e dentina não tratada. Para o Variglass, a média de resistência ao 
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cisalhamento foi significantemente maior com a dentina tratada com primer do que 

na dentina que não recebeu tratamento. Entretanto, os resultados não foram 

significantemente diferentes entre dentina tratada com primer e condicionada com 

ácido poliacrílico. 

Analisando-se o efeito da contaminação da dentina com saliva na resistência 

adesiva ao cisalhamento do cimento Fuji II LC, os espécimes não contaminados 

foram significativamente mais resistentes que os contaminados (SAFAR; DAVIS; 

OVERTON, 1999).  

O Fuji II LC Improved é uma nova formulação do Fuji II LC. Com essa 

formulação há a possibilidade do condicionamento ser realizado com o Cavity 

Conditioner (ácido poliacrílico a 20 % contendo 3% de cloridrato de alumínio). Para 

avaliar se haveria diferença na adesão com a utilização de tal condicionador, 

PEREIRA, et al., em 1997, realizaram teste de resistência adesiva e análise da 

micromorfologia da interface cimento/dentina. Os resultados mostraram que a 

adesão em relação ao esmalte do grupo que utilizou Cavity Conditioner e Fuji II LC 

Improved foi significantemente maior do que o grupo condicionado com Dentin 

Conditioner (ácido poliacrílico 10%) e Fuji II LC, nos períodos de um dia e uma 

semana. Para a dentina, o sistema aperfeiçoado mostrou-se significantemente 

melhor após 5 minutos, mas após um dia e uma semana não houve diferença 

estatística. A análise com estereomicroscópio mostrou uma mistura de falhas 

coesiva e adesiva em todos os grupos. A micromorfologia da interface sugeriu a 

formação de uma camada rica em resina e uma zona distinta entre o cimento de 

ionômero de vidro e a dentina adjacente. 

TANUMIHARJA; BURROW; TYAS, em 2000, estudaram a resistência 

adesiva de três cimentos de ionômero de vidro (Photac Fil Quick, Fuji II LC e Fuji IX 

GP) à dentina tratada com quatro diferentes condicionadores: Ketac Conditioner 

(ácido poliacrílico 25%), Dentin Conditioner (ácido poliacrílico 10%), Cavity 

Conditioner (ácido poliacrílico 20% e AlCl3). A resistência adesiva do Photac Fil foi 

maior que a do Fuji II LC apenas para o grupo que não recebeu condicionamento 

ácido. Somente para o Fuji II LC a resistência dos grupos que receberam o 

condicionamento foi maior que a do grupo não condicionado. Há outros relatos na 

literatura que não encontraram diferenças na resistência adesiva à dentina de CIVs 

e CIVMRs quando esta foi previamente condicionada ou não (GORDAN, 2000, 

HEWLETT; CAPUTO; WROBEL, 1991; INOUE et al., 2004; PIMENTA et al., 1992). 
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SETIEN, ARMSTRONG, WEFEL, em 2005, avaliaram a resistência adesiva 

do cimento Fuji II LC com a utilização prévia de Cavity Conditioner, Scotchbond 

Multipurpose ou Scotchbond com apenas o ácido fosfórico e o primer. O 

armazenamento foi realizado em saliva artificial e óleo por 1 e 24 semanas. Apesar 

do sistema adesivo Scotchbond Multipurpose apresentar os melhores resultados, a 

resistência adesiva diminuiu ao longo do tempo após imersão em saliva artificial, 

evidenciando a degradação hidrolítica do sistema adesivo. 

O uso de EDTA previamente a aplicação de sistema adesivo tem sido 

investigado, sendo que sua ação tem aumentado a resistência adesiva para alguns 

sistemas adesivos (TORRI et al., 2003) assim como tem evitado mecanismos de 

degradação dos mesmos (OSORIO et al., 2005). Isto se deve a capacidade que o 

EDTA tem de evitar grandes alterações na estrutura das fibrilas colágenas 

(HABELITZ et al., 2002; OSORIO et al., 2005). 

Em relação ao uso de EDTA como tratamento dentinário prévio a inserção 

de CIVMR, PRATI et al., em 1992, avaliaram vários tipos de soluções para pré-

tratamento dentinário na adesão do CIV Vitrabond. Os autores observaram 

aproximadamente o dobro da resistência adesiva para os espécimes tratados com 

EDTA se comparados aos tratados com ácido poliacrílico a 10%, entretanto os 

maiores valores foram obtidos para o tratamento com solução de oxalato. 

Outra formulação de EDTA (solução de EDTA contendo EDTA 3-2 EDTA·Na 

e EDTA·Fe Na) foi utilizada como tratamento prévio à inserção do cimento Fuji II LC. 

Maiores valores de adesão foram obtidos para os espécimes tratados com EDTA 

com duas formulações de primers diferentes, se comparados ao pré-tratamento com 

ácido poliacrílico a 10% (NAKANUMA et al., 1998). 

 

 

2.7  DEGRADAÇÃO DA INTERFACE ADESIVA 

 

Existem muitos processos pelos quais a degradação pode ocorrer (DE 

MUNCK et al., 2005). No meio oral a degradação é um processo complexo que 

inclue desintegração e dissolução dos materiais na saliva e outros tipos de 

degradação físico-química causadas por alimentos, mastigação e atividade 

bacteriana (SANTERRE, SHAJII, LEUNG, 2001). Embora os testes in vitro não 

possam reproduzir a complexidade desse processo, permitem que algumas dessas 
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variáveis sejam isoladas para estudo, enquanto as demais seguem controladas e 

homogeneamente distribuídas em toda a amostra. Devido à falta da reprodução do 

sinergismo dos processos que ocorrem in vivo, não se pode fazer uma correlação 

direta entre os resultados dos testes laboratoriais e o desempenho clínico 

(OILO,1992). 

Existem tentativas de simular o envelhecimento das restaurações com o 

objetivo de prever a sua efetividade clínica por meio de armazenamento em água, 

imersão em solução de hipoclorito de sódio (NaOCl), ciclagens térmica e mecânica, 

ciclagem de pH para simular o desafio cariogênico e imersão em soluções que 

simulam alimentos (AMARAL et al., 2007). A avaliação se dá por meio da 

investigação de alterações estruturais da interface adesiva e alteração na resistência 

de união que representa degradação da interface (AMARAL et al., 2007).  

Como os métodos de degradação utilizados nesta pesquisa foram a imersão 

em água e em NaOCl, alguns mecanismos relacionados a esses dois métodos de 

degradação serão abordados. 

O método mais utilizado para avaliação da degradação da interface adesiva 

é o armazenamento em água ao longo do tempo (DE MUNCK et al., 2005). Os 

espécimes são armazenados a 37°C por um período que  varia de poucas semanas 

a 4-5 anos (DE MUNCK et al., 2005). O armazenamento dos espécimes resulta em 

diminuição da resistência de união para a maioria dos materiais adesivos (DE 

MUNCK et al., 2003; 2004; 2006; OSORIO et al., 2005b; TOLEDANO et al., 2007). A 

degradação ocorre por hidrólise dos componentes da interface adesiva (resina e 

colágeno), plasticização das cadeias poliméricas, e diluição dos monômeros não 

polimerizados (DE MUNCK et al., 2005). 

Os estudos que envolvem degradação requerem que alguns fatores sejam 

cuidadosamente controlados. Um deles é o crescimento bacteriano que necessita 

ser inibido com o objetivo de manter o pH estável ao longo do tempo. Para prevenir 

o crescimento bacteriano, tem se utilizado azida de sódio, cloramina ou mesmo 

antibióticos (DE MUNCK et al., 2005). Outro fator a ser considerado é a frequência 

com que a solução deve ser trocada, pois uma troca frequente leva a uma 

aceleração no processo de degradação (KITASAKO et al., 2000). 

Para simular o meio oral, saliva artificial também pode ser utilizada como 

solução de armazenamento, entretanto tem-se observado resultados similares se 

comparado com o armazenamento em água destilada (KITASAKO et al, 2000). Até 
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mesmo enzimas podem ser adicionadas ao líquido de armazenamento para 

reproduzir a ação de enzimas bacterianas (SANTERRE, SHAJII, LEUNG, 2001).  

Outro fator é como o teste irá ser realizado, muitos métodos de degradação 

são dependentes do tempo de difusão no meio. Um método para diminuir os efeitos 

da dependência da difusão é o armazenamento de micro-espécimes, por exemplo, 

os palitos do teste de microtração, para permitir que a difusão ocorra da maneira 

mais rápida possível e consequentemente acelerar o processo de degradação (DE 

MUNCK et al., 2005). Em contrapartida, quando as restaurações tipo Classe I são 

desafiadas por meio de imersão em água por longo período, existe a possibilidade 

da união material-esmalte circundante proteger a interface material-dentina e 

retardar a degradação (De MUNCK et al., 2003). 

Poucos estudos tem avaliado a degradação dos CIVMRs após 

armanezamento em água por longo período. Entretanto, tem se observado que a 

degradação adesiva após imersão em água pode ocorrer na matriz 

resina/polialcenóicos e na liberação de flúor das partículas vítreas (AMARAL et al., 

2007). Adicionalmente, a formação da camada de absorção, resultante da difusão de 

água através dos componentes resinosos, provoca absorção de água pelo material, 

que pode aumentar o fluído de água na interface adesiva acelerando o processo de 

degradação (DE MUNCK et al., 2004; SIDHU, WATSON, 1998). 

FRITZ, FINGER, UNO (1996a) realizaram o teste de cizalhamento para 

avaliarem os efeitos do armazenamento em água por 24h, 7d, 1, 3 e 6 meses, na 

adesão à dentina e esmalte de vários materiais dentre eles o Fuji II LC e o Vitremer. 

Os autores concluíram que em geral a adesão dos CIVMRs não foi afetada pelo 

armazenado em água por longo prazo de tempo, entretanto o cimento Vitremer 

apresentou grande número falhas prematuras após 6 meses de armazenamento.  

ABDALLA, GARCÍA-GODOY (1997) avaliaram a resistência adesiva dos 

cimentos Fuji II LC e Vitremer dentre outros por meio do teste de cizalhamento. O 

mecanismo de degradação por termociclagem foi utilizado para estressar a interface 

adesiva. Apenas para o cimento Vitremer a resistência adesiva foi afetada pela ação 

da termociclagem. 

Considerando especificamente o CIVMR Fuji Bond LC, a resistência de 

união não foi afetada após 12 meses de exposição indireta à água (De MUNCK et 

al., 2006; SHIRAI et al., 2005). Entretanto, o mesmo material apresentou diminuição 

da resistência adesiva após quatro anos de armazenamento, mesmo com exposição 
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indireta (DE MUNCK et al., 2004). Quando a exposição foi de maneira direta, ou 

seja, os palitos foram armazenados, não foi possível a realização dos testes devido 

ao grande número de falhas prematuras (De MUNCK et al., 2006).  

A não degradação de espécimes armazenados em óleo se comparados a 

rápida degradação dos armazenados em água demonstra a ação da água na 

degradação hidrolítica da interface adesiva in vitro (AMARAL et al., 2007). Entretanto 

vale ressaltar que a degradação da interface adesiva é um processo complexo que 

envolve vários outros mecanismos (SANTERRE, SHAJII, LEUNG, 2001). 

O método de degradação por armazenamento em NaOCl é utilizado para 

simular a degradação que ocorre in vivo quando há desproteinização dos 

componentes orgânicos que não se encontram totalmente envolvidos pelos 

materiais restauradores na interface adesiva (YAMAUTI et al., 2003). O NaOCl age 

formando radiciais superoxidantes em solução aquosa, induzindo o fenômeno de 

oxidação o qual fragmenta as cadeias peptídicas (YAMAUTI et al., 2003). Em um 

dos estudos pioneiros desse método de degradação, observou-se a diminuição da 

resistência adesiva de sistemas adesivos após 5h de imersão em 10% de solução 

aquosa de NaOCl (YAMAUTI et al., 2003). Acreditava-se que a solução de NaOCl é 

responsável pela degradação química do componente orgânico da interface adesiva 

não agindo na degradação dos componentes resinosos, pois a água está associada 

a este último processo (YAMAUTI et al., 2003). Entretanto, TOLEDANO et al., em 

2006, observaram que a imersão dos espécimes em solução aquosa de 10% NaOCl 

por 5 horas poderia também promover a dissolução dos componentes resinosos da 

camada híbrida, sendo que este efeito depende do sistema adesivo utilizado.  

Assim como o armazenamento em longo prazo em água, a imersão em 

solução aquosa de NaOCl é um método de degradação que não pode predizer o 

comportamento clínico dos materiais restauradores, pois foca apenas em um tipo de 

processo de degradação (AMARAL et al., 2007). 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Proposição 
 



 

 

 



Proposição 

 

71 

3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos desse trabalho foram avaliar os efeitos da incorporação de 

partículas de vitrocerâmica bioativa nos CIVMRs, na resistência mecânica, na 

rugosidade e na adesão à dentina bem como, a resistência à degradação da 

interface adesiva dentina/CIVMRs quando EDTA foi utilizado como pré-tratamento 

dentinário. 

As hipóteses nulas testadas foram: 

1) Não há diferença estatisticamente significante na resistência à 

compressão após a incorporação de 2%, 5% e 10% de partículas de vitrocerâmica 

bioativa. 

2) Não há diferença estatisticamente significante na rugosidade de CIVMRs 

após a incorporação de 2% de partículas de vitrocerâmica bioativa, quando 

armazenados à seco ou em umidade. 

3) Não há diferença estatisticamente significante na resistência adesiva à 

dentina de CIVMRs com a incorporação de 2% de partículas de vitrocerâmica 

bioativa, após pré-tratamento dentinário com EDTA ou seguindo-se as instruções 

dos fabricantes. 

4) Não há diferença estatisticamente significante na resistência à 

degradação da interface adesiva dentina/CIVMRs quando EDTA foi utilizado como 

pré-tratamento dentinário se comparado as instruções dos fabricantes. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL  

 

Dois CIVMRs foram utilizados neste estudo: Fuji II LC (GC Corporation, 

Tokyo, Japan) e Vitremer (3M ESPE, Seefeld, Germany), além das partículas de 

vitrocerâmica bioativa (P2O5-Na2O-CaO-SiO2, Biosilicato®, Vitrovita, São Carlos, SP, 

Brazil), de acordo com a Tabela 1.  

 

 

4.1.1  Incorporação de vitrocerâmica bioativa nos CIVMRs 

 

As partículas de vitrocerâmica bioativa que foram adicionadas nos CIVMRs 

possuem um tamanho menor que 10µm (média de 2µm). A composição e os 

tratamentos térmicos para obtenção do Biosilicato® estão descritas em detalhes na 

patente WO 2004/074199 (ZANOTTO et al., 2004).  

Dois, cinco, e dez por cento em peso de partículas de vitrocerâmica bioativa 

foram incorporados ao pó dos materiais. Esta mistura foi inserida em um Ependorf 

plástico de 0.5 ml e agitada mecanicamente em um amalgamador (Ghimas 92, 

Imperial, Casaluchio, Italy) por 30s para se obter uma distribuição uniforme das 

partículas. 

Devido à inclusão de vitrocerâmica bioativa, uma maior quantidade de 

líquido foi necessária para se obter uma mistura inicial brilhante, sendo assim, a 

alteração pó/líquido foi modificada de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Fabricante, composição e proporção pó/líquido dos materiais testados. 

Proporção Pó/Líquido  
Materiais 

Fabricante 
(# Lote) 

Composição  
Partículas  

%peso 
%volume 

média (µm) 
0% 2% 5% 10% 

Fuji II LC 
GC 

Corporation, 
Tokyo, Japan  

(0604191) 

Pó:  vidro fluoroaluminosilicato, 
pequenas quantidades de pigmentos 
 
Líquido: copolímero de ácido maleico, 
água, HEMA, fotoiniciadores 
 

 
71 
 

51 
 
3 

 
 
 

3.0/1.0 

 
 
 

2.5/1.0 

 
 
 

2.3/1.0 

 
 
 

2.0/1.0 

Vitremer 
3M ESPE, 
Seefeld, 
Germany 

(20061011) 
 

Primer:  copolímero funcional de 
metacrilato de ácidos poliacrílico e 
polialquenóico, HEMA, etanol e 
fotoiniciadores 
 
Pó: vidro fluoroaluminosilicato, 
persulfato de potássio 
microencapsulado e ácido ascórbico, 
pequenas quantidades de pigmentos  
 
Líquido: solução aquosa de ácido 
policarboxílico modificado com grupos 
metacrilatos, copolímero funcional de 
metacrilato de ácidos poliacrílico e 
polialcenóico, água, HEMA, 
fotoiniciadores 
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1.8  
 

 
 
 

 
 
 

2.5/1.0 

 
 

 
 
 
 

2.2/1.0 
 

 
 

 
 
 
 

1.9/1.0 

 
 
 
 
 
 

1.6/1.0 

Biosilicato 
Vitrovita,  

São Carlos, 
Brasil 

 
P2O5-Na2O-CaO-SiO2 
 

 
2  

 
----------------- 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1  Resistência à compressão 

 

O teste de resistência à compressão foi realizado com o objetivo de verificar a 

quantidade de vitrocerâmica bioativa que poderia ser incorporada aos CIVMRs sem 

alterar suas propriedades mecânicas. 
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4.2.1.1  Confecção dos corpos-de-prova 

 

Todos os procedimentos para confecção dos corpos-de-prova foram 

realizados em um laboratório com temperatura ambiente controlada em 23±1ºC, e 

humidade relativa de 50±5% de acordo com a ISO 9917:1991.  

O proporcionamento dos CIVMRs foi realizado em balança de Precisão 

Analítica (Mettler Toledo, AB204, Suíça), a fim de se alcançar uma padronização 

precisa das devidas proporções pó/líquido.  

Os CIVRMs foram manipulados, em folha de papel impermeável, que 

acompanha os materiais, com auxílio de uma espátula de plástico. 

Após a manipulação, os CIVRMs foram inseridos nas matrizes de aço 

inoxidável, desmontáveis (Figura 3A), com 4mm de diâmetro e 6mm de altura, 

previamente isoladas com vaselina sólida.  

A inserção foi realizada com auxílio de uma seringa (Centrix Incorporated, 

Shelton, CT, USA), logo em seguida, uma tira de poliéster foi posicionada sobre 

material. Os CIVMRs foram fotopolimerizados por 40s nos dois lados da matriz 

(Astralis 10, Ivoclar/Vivadent, Schaan, Liechtenstein). Uma lamínula de vidro foi 

colocada sobre o material e um peso de 250 gramas foi posicionado sobre esta com 

o objetivo de se evitar alterações dimensionais. Após 2 minutos do início da 

manipulação, o conjunto matriz/corpo-de-prova foi levado à estufa a 37 ± 1°C até 

que fossem completados 15 minutos do início da manipulação. Os corpos-de-prova 

foram então removidos das matrizes e os excessos eliminados com uma lâmina de 

bisturi (Figura 3B e C). Em seguida, os corpos-de-prova foram protegidos com 

vaselina e colocados em recipientes plásticos contendo 20 ml de água destilada 

(Figura 3D e E). Os recipientes de plástico com os corpos-de-prova permaneceram 

na estufa a 37ºC por 24h. 

Foram confeccionados 6 corpos-de-prova por grupo, perfazendo um total de 

48 corpos-de-prova que foram distribuídos por grupos denominados de 1 a 8, 

conforme as duas variáveis estudadas: CIVMRs (Fuji II LC e Vitremer) e 

porcentagens de vitrocerâmica bioativa (0, 2, 5 e 10%).  
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A B 

C D 

E F 

4.2.1.2  Teste de resistência à compressão 

 

O teste de resistência à compressão foi realizado seguindo-se a ISO 3824. 

Os testes foram realizados em uma Máquina de Ensaios (Emic, São Paulo, Brasil) a 

uma velocidade de deslocamento de 1,0 mm/min (Figura 3F).  

A resistência à compressão (RC) [kgf/cm2] foi calculada a partir da carga 

obtida nos testes realizados na máquina de ensaios, conforme a seguinte equação: 

RC  =   F 
             πR2 

onde: 

π = 3,14 (constante) 

F= Carga aplicada, em (Kgf) 

r= Raio do corpo-de-prova [cm] 

 Pelo raio do cilindro, onde π = 3,14, temos que: 

A=πR2        3,14 .(3)2 = 28.26mm2 0.2826 cm2 

 
Exemplo: supondo que o valor obtido do teste de compressão para um corpo-

de-prova foi de 500 Kgf, devemos ter: 

 
RC  =   500 

             0.2826 
RC =1769,28 Kgf/cm2 

 
Para se transformar em MPa multiplica-se o resultado obtido em Kgf/cm2 por 

0,09807. 

 

 
Figura 3 -  Sequência laboratorial para o teste de resistência à compressão. A: 

matriz de aço inoxidável; B: remoção do corpo-de-prova da matriz; C: 
remoção dos excessos; D: aplicação de vaselina; E: modo de 
armazenamento; F: corpo-de-prova sendo testado. 
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4.2.1.3  Análise estatística  

 

A análise estatística foi realizada com o uso de um programa específico 

(SPSS 14, Chicago, IL, USA). Os dados obtidos foram submetidos à análise 

estatística por meio da Análise de Variância (ANOVA) a um critério e para 

comparações múltiplas foi aplicado o teste de Tukey. O nível de significância 

adotado foi de 5% (p<0,05). 

 

 

4.2.2  Análise da rugosidade em MFA 

 

Mediante os resultados de resistência à compressão, foi utilizada a 

incorporação de apenas 2% de vitrocerâmica bioativa nos CIVMRs. 

 

 

4.2.2.1  Confecção dos corpos-de-prova 

 

Seis discos de cada material (Fuji II LC e Vitremer, com e sem vitrocerâmica 

bioativa), medindo 0.5 cm (diâmetro) x 0.5 cm (espessura) foram confeccionados em 

uma matriz de plástico (Figura 4A). Os discos foram polidos metalograficamente com 

uma seqüência de lixas de carbeto de silício até granulação #4000 (Figura 4B). Após 

o polimento, os espécimes foram lavados em água e colocados em uma cuba 

ultrasônica durante 30 minutos. Em seguida, os espécimes foram armazenados em 

estufa a 37ºC secos ou em 100% de umidade por 30 dias. 

 

 

4.2.2.2  Análise dos corpos-de-prova 

 

A morfologia da superfície dos cimentos foi determinada mediante o uso de 

um Microscópio de Força Atômica (Nanoscope IIIa, Digital Instruments, Santa 

Barbara, CA, EUA) através do modo taping (contato intermitente), que mantém o 

cantilever vibrante em constante amplitude e constante deflexão. O MFA utiliza uma 

agulha de Si3N que é montada em um cantilever. A agulha no cantilever é modulada 

mediante excitação mecânica e um feixe de laser é refletido atrás do cantilever, 
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sobre um espelho. O laser oscila verticalmente, e como resultado da vibração do 

cantilever, o sinal do diodo emissor do laser é decodificado e filtrado. O espécime é 

montado em um tubo piezoelétrico que movimenta tridimensionalmente a amostra 

com acurácia nanométrica (Figura 4C).  

Três campos de 20 x 20 µm foram selecionados em cada espécime para a 

tomada da imagem da superfície e quatro medidas de rugosidade foram registradas 

de cada imagem.   

 

 
Figura 4 -  Sequência laboratorial para a análise em MFA. A: matriz para confecção 

dos espécimes; B: polimento dos espécimes; C: análise da morfologia 
superficial em MFA. 

 

 

A B C 
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4.2.2.3  Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o uso de um programa específico 

(SPSS 14, Chicago, IL, USA). As medidas de rugosidade (Ra) foram submetidas à 

análise estatística por meio da Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios e para 

comparações múltiplas foi aplicado o teste de Student t. O nível de significância 

adotado foi de 5% (p < 0,05).  

 

 
4.2.3  Testes de resistência adesiva 

 
 

4.2.3.1  Aprovação pelo Comitê de Ética 

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob o processo nº 160/2007. Os 

dentes apresentavam as coroas íntegras sem lesões de cárie, defeitos de esmalte, 

trincas e/ou rachaduras que pudessem interferir na adesão. 

 

 

4.2.3.2  Teste de resistência adesiva: vitrocerâmica bioativa + EDTA 

 

 

4.2.3.2.1  Preparo cavitário 

 

Sessenta e quatro molares humanos hígidos, armazenados em soro 

fisiológico contendo timol a 0,1%, foram utilizados dentro de 6 meses após a extração. 

Após seccionamento das raízes, as coroas dentárias tiveram suas porções radiculares 

seladas com resina composta (Figura 5A) e foram fixadas paralelamente ao seu longo 

eixo em cilindros de resina acrílica autopolimerizável com o auxílio de cera pegajosa, 

de forma que suas coroas permanecessem expostas para permitir o preparo dos 

espécimes. Cavidades Classe-I foram preparadas na superfície oclusal, com o uso de 

alta rotação e ponta diamantada cilíndrica (2094 KG Sorensen, São Paulo, SP, Brazil) 

as quais foram substituídas a cada 5 dentes preparados. As dimensões das cavidades 
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foram 7 mm x 6 mm x 2 mm de profundidade (Figuras 5B, C, D). Os espécimes foram 

divididos aleatoriamente em 16 grupos de acordo com o pré-tratamento dentinário 

(seguindo as instruções dos fabricantes ou utilizando EDTA), CIVMR (Fuji II LC e 

Vitremer controles; Fuji II LC e Vitremer com 2% em peso de vitrocerâmica bioativa) e 

períodos de armazenamento (24h e 7d), sendo 3 molares por grupo. 

 

 

4.2.3.2.2  Procedimentos restauradores 

 

Os espécimes foram submetidos aos procedimentos restauradores. 

Metade dos espécimes foi tratada de acordo com as instruções dos fabricantes. 

Para os espécimes que foram restaurados com Fuji II LC, foi aplicada solução de 

ácido poliacrílico a 10% na superfície dentinária (Dentin Conditioner, GC 

Corporation, Tóquio, Japão), com o uso de bolinha de algodão agitando-se por 20s 

(Figura 5E). Posteriormente, a superfície foi lavada, o excesso de água  foi removido 

com jato de ar e a superfície foi seca com bolinha de algodão (Figuras 5F e G). Para 

os espécimes restaurados com Vitremer, o primer foi aplicado por 30s e 

polimerizado por 20s (Bluephase, Ivoclar/Vivadent, Schaan, Liechtenstein), Figura 

5H. Na outra metade dos espécimes, a dentina foi tratada com 0,1 M EDTA (pH 7,4) 

por 60s e lavada por 10s antes da inserção do cimento Fuji II LC ou aplicação do 

primer para os espécimes restaurados com Vitremer. 

Após a manipulação, os materiais foram inseridos nas cavidades com o 

uso de uma seringa (Centrix Incorporated, Shelton, CT, USA) em um único 

incremento. As restaurações foram polimerizadas por 40s com o mesmo aparelho 

citado anteriormente (Figura 5I). Com o objetivo de prevenir sinérese e embebição, 

um adesivo fluído (finishing gloss, Vitremer system, 3M ESPE) foi aplicado e 

polimerizado por 20s (Figura 5J). Os espécimes foram armazenados em 6ml de 

água deionizada a 37±1ºC por 24 horas e 7 dias. 

 

 

4.2.3.2.3  Resistência à microtração 

 

Após os respectivos períodos, os espécimes foram seccionados ocluso-

gengivalmente em cortes paralelos e seriados no sentido vestíbulo-lingual com disco 
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diamantado refrigerado com água (Isomet 4000, Buehler, Lake Bluff, IL, USA) 

(Figura 5K), produzindo quatro fatias de 1 mm de espessura. As fatias foram então 

seccionadas no sentido mésio-distal de forma a se obter 16 espécimes em forma de 

palito com aproximadamente 1 mm2 de área seccional (Figura 5L).  

Cada palito foi fixado a um dispositivo tipo Bencor Multi-T modificado 

(Danville Engineering Co., Danville, CA, USA) com adesivo de cianoacrilato (Zapit, 

Dental Venture of America Inc., Corona, CA, USA), paralelamente ao seu longo eixo. 

A distância entre as hastes do dispositivo foi padronizada em 1,0 mm. Os espécimes 

foram tracionados até a fratura em uma máquina de ensaio Universal (Instron 4411, 

Instron Corporation, Canton, MA, USA), provida de uma célula de carga de 50 N, a 

uma velocidade de 0,5 mm/min. A máquina de ensaio estava conectada a um 

computador, e o programa gerou as medidas de resistência de união em Newton, 

que foram posteriormente convertidas para MPa. Os espécimes fraturados foram 

removidos do dispositivo de teste, e a área da secção transversal foi medida próxima 

à interface com paquímetro digital (Sylvae Ultra-Call, Fowler Co.,Inc., Newton, USA). 

 

 

4.2.3.2.4  Análise estatística   

 

A análise estatística foi realizada com o uso de um programa específico 

(SPSS 14, Chicago, IL, USA). Os valores de adesão foram expressos em MPa e 

analisados pelo teste ANOVA a múltiplos critérios e Student–Newman–Keuls 

(p<0,05). 

 

 

4.2.3.2.5  Análise do modo de fratura 

 

Os espécimes fraturados foram visualizados em um microscópio óptico 

(Olympus SZ-CTV, Olympus, Tóquio, Japão) com um aumento de 40X para se 

determinar o modo de fratura. Os espécimes fraturados foram classificados em uma 

das três categorias: adesiva, mista ou coesiva (dentro do cimento).   
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4.2.3.2.6  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Alguns espécimes (10% do total) representativos de cada grupo foram 

preparados para serem analisados em MEV, como segue: desidratados em 

concentrações crescentes de etanol por cinco minutos em cada concentração (30, 

50, 70, 90, 96). O último banho foi em álcool absoluto por 10 minutos, repetido duas 

vezes. Logo os espécimes foram imersos em Hexametildisilazano (HMDS) por trinta 

minutos e deixados secar em capela de fluxo laminar equipada com exaustor. Os 

espécimes preparados foram, então, montados em stubs e metalizados com ouro e 

analisados em MEV (1430 VP, LEO Electron Microscopy Ltd., Cambridge, UK) 

quanto à morfologia da superfície fraturada.  

 

 

4.2.3.3  Teste de resistência adesiva: degradação 

 

Mediante os resultados adesivos com a utilização de EDTA como pré-

tratamento dentinário, teve-se como objetivo de investigar a resistência à 

degradação da interface adesiva dentina/CIVMRs frente a este pré-tratamento. 

 

 

4.2.3.3.1  Preparo cavitário 

 

Trinta e seis molares humanos hígidos, armazenados em soro fisiológico 

contendo timol a 0,1%, foram utilizados em até 6 meses após a extração. Cavidades 

Classe-I foram preparadas conforme citado no item 4.2.3.2.1. Os espécimes foram 

divididos aleatoriamente em 12 grupos de acordo com o pré-tratamento dentinário 

(seguindo as instruções dos fabricantes ou utilizando EDTA), os dois CIVMRs (Fuji II 

LC e Vitremer) e períodos de armazenamento (24h, imersão em NaOCl por 5h e 3 

meses), sendo 3 molares por grupo.  
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4.2.3.3.2  Procedimentos restauradores 

 

Em seguida, os espécimes foram submetidos aos procedimentos 

restauradores. Metade dos espécimes foi tratada de acordo com as instruções dos 

fabricantes e outra metade foi tratada com EDTA, conforme o item 4.2.3.2.2. Após 

24 horas de imersão em água a 37°C, os grupos contr oles foram submetidos ao 

teste de microtração e os espécimes separados para serem submetidos aos 

métodos de degradação tiveram suas restaurações polidas com disco de granulação 

600 de forma a expor a margem da restauração (CIVMR/dentina). Com intuito de 

avaliar o efeito de diferentes métodos sobre a degradação da interface, dois tipos de 

armazenamento in vitro foram realizados. 

Um dos métodos foi o armazenamento em água destilada a 37°C por 3 

meses, com 0.02% azida de sódio (Sigma–Aldrich, S.A., Madrid, Spain) para se 

evitar crescimento microbiológico. O outro método foi a degradação por imersão em 

10% de NaOCl por 5 horas seguido de lavagem com água por 1h.  

 

 

4.2.3.3.3  Resistência à microtração 

 

Foi realizada de acordo com o item 4.2.3.2.3. 

 

 

4.2.3.3.4  Análise estatística 

 

Foi realizada de acordo com o item 4.2.3.2.4. 

 

 

4.2.3.3.5  Análise do modo de fratura 

 

Foi realizada de acordo com o item 4.2.3.2.5. 
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4.2.3.3.6  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Foi realizada de acordo com o item 4.2.3.2.6. 
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Figura 5 -  Sequência laboratorial para preparo do espécime para o teste de 
microtração: A: delimitação do preparo cavitário; B: abertura da 
câmara pulpar pronta para ser restaurada com resina composta; C: 
medição das dimensões da cavidade; D: medição da profundidade da 
cavidade; E: limpeza da cavidade com ácido poliacrílico para os 
espécimes restaurados com Fuji II LC; F: lavagem da cavidade com 
jato de água destilada; G: remoção do excesso de água com bolinha 
de algodão; H: aplicação de primer para os espécimes restaurados 
com Vitremer; I: Fotopolimerização dos CIVMRs; J: aplicação de 
proteção superficial; K: espécime sendo fatiado; L: palitos prontos 
para serem testados. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

 

Os dois tipos de cimento (F=99,614; p<0,0001) e a adição de vitrocerâmica 

bioativa (F=521,148; p<0,0001) afetaram significantemente os resultados de 

resistência à compressão. A interação entre esses dois fatores também 

influenciaram nos dados obtidos (F=8,173 p<0,0001). As médias e desvios-padrões 

dos valores de resistência à compressão obtidas para os diferentes grupos estão 

presentes na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Médias e desvios-padrões dos valores de resistência à compressão (MPa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes entre linhas. Não 
houve diferença estatisticamente significante entre colunas. 

 

Apenas os cimentos experimentais nos quais foram adicionados 2% de 

vitrocerâmica bioativa não obtiveram resistência mecânica estatisticamente inferior 

ao grupo controle (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente significante entre 

os dois CIVMRs para todos os grupos estudados (p>0,05). 

 

 

5.2  ANÁLISE DA RUGOSIDADE EM MFA 

 

A análise em MFA permitiu uma observação complementar ilustrando 

aspectos tridimensionais das superfícies dos CIVMRs tanto dos grupos controle, 

como após a adição de 2% de vitrocerâmica bioativa. Os efeitos do armazenamento 

a seco e em umidade também foram analisados. A Tabela 3 apresenta os resultados 

obtidos para os diferentes grupos analisados. 

 Fuji II LC Vitremer 

Controle 182,5 (16,3) A 142,1 (14,1) A 

2% 151,0 (5,5) A 122,4 (9,6) A 

5% 120,0 (7,7) B 87,0 (5,3) B 

10% 21,5 (3,2) C  16,7 (7,2) C  
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Tabela 3 -  Médias e desvios-padrões dos valores de rugosidade (Ra nm). 
 

Letras iguais em linhas e números em colunas indicam grupos que são semelhantes estatisticamente 
(p>0.05). 

 
 

O CIVMR Fuji II LC apresentou-se mais rugoso que o Vitremer para os 

cimentos do grupo controle. Quando o Fuji II LC foi armazenado a seco, sua 

rugosidade aumentou. A condição de armazenamento, seco ou úmido, não afetou os 

resultados de rugosidade quando a vitrocerâmica bioativa foi adicionada aos 

CIVMRs. 

As imagens em MFA representativas dos respectivos grupos estão 

apresentadas a seguir (Figuras 6 a 13).  

 

          

                                             

Com 2% de Biosilicato Sem Biosilicato  
SECO ÚMIDO SECO ÚMIDO 

 
FUJI II LC 
 

 
295,65 (19,61) A1 

 

 
271,20 (37,64) A1 

 
616,91 (119,43) B2 

 
359,05 (37,79) C2 

 
VITREMER 
 

 
226,80 (42,14) a1 

 

 
273,50 (15,12) a1 

 

 
112,23 (27,41) b1 

 
172,38 (7,35) c1 

Figure 6 - Fuji II LC armazenado em 
meio seco. 

Figure 7 - Fuji II LC armazenado em 
meio úmido. 
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Figure 8 - Vitremer armazenado em 
meio seco. 

Figure 9 - Vitremer armazenado em meio 
úmido. 

Figure 11 - Fuji II LC com Biosilicato 
armazenado em meio 
úmido. 

Figure 13 - Vitremer com Biosilicato 
armazenado em meio 
úmido. 

Figure 12 - Vitremer com Biosilicato 
armazenado em meio 
seco. 

Figure 10 - Fuji II LC com Biosilicato 
armazenado em meio. 
seco. 
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5.3  TESTES DE RESISTÊNCIA ADESIVA 

 

 

5.3.1  Resistência adesiva: vitrocerâmica bioativa + EDTA 

 

Os pré-tratamentos dentinários (F=172,4; p<0,0001), os dois tipos de 

CIVMRs (F=6,5; p=0,011), a incorporação de vitrocerâmica bioativa (F=4,8; 

p<0,0001) e os tempos de armazenamento (F=9,3; p=0,002) afetaram 

significantemente os resultados de microtração. A interação entre os quatro fatores 

influenciaram significantemente os resultados de resistência adesiva (p<0,0001). As 

medias e desvios-padrões dos valores de resistência adesiva estão presentes na 

Tabela 4. 

A incorporação de vitrocerâmica bioativa somente aumentou 

significantemente a adesão à dentina dos CIVMRs quando os espécimes foram 

armazenados por 24h, exceto para o Fuji II LC quando EDTA foi utilizado como pré-

tratamento dentinário. 

A aplicação de EDTA como pré-tratamento dentinário aumentou 

significantemente os valores de resistência adesiva quando comparados às 

instruções dos fabricantes.  

Não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais 

avaliados, exceto quando EDTA foi aplicado nos espécimes restaurados com os 

CIVMRs controles. 

Para os CIVMRs controles, apenas não ocorreu diferença estatística entre 

24h e 7d o cimento Fuji II LC quando a dentina foi pré-tratada com EDTA. Para os 

cimentos experimentais, houve diferença estatística entre os dois períodos para Fuji 

II LC quando seguidas as instruções dos fabricantes. 
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Tabela 4 - Médias de resistência adesiva (MPa), respectivos desvios-padrões, proporção de 
falhas prematuras em relação ao número total de palitos testados para cada 
grupo (n=39-42). 

Linhas: valores com letras iguais não são significantemente diferentes (p>0,05). 
Colunas: asteriscos indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). 

 
As porcentagens dos modos de falha de acordo com o tipo de CIVMRs, pré-

tratamento dentinário e tempos de armazenamento estão apresentados na Tabela 5. 

Para todos os grupos as falhas do tipo mistas foram frenquentemente identificadas. 

Falhas puramente coesivas no material foram associadas aos grupos de maior 

resistência adesiva. 

 
Tabela 5  - Porcentagem (%) da distribuição dos tipos de falha dos espécimes para cada grupo. 

A: Adesiva; M: Mista; C: Coesiva. 

 

5.3.2  Resistência adesiva: degradação 

 

Os pré-tratamentos dentinários (F=244,9; p<0,0001) e os métodos de 

degradação (F=39,8; p<0,0001) afetaram significantemente os resultados de 

microtração; entretanto, o mesmo não ocorreu com a variável tipo de CIVMRs 

Fuji II LC Vitremer 

Polyacrylic acid EDTA Primer EDTA+Primer 

 

24h 7d 24h 7d 24h 7d 24h 7d 

Sem 
Biosilicato 

6,7±1,8A 

9/39 

9,2±2,8B 

8/40 

10,7±2,8C 

7/41 

11,1±3,0C 

6/42 

7,9±2,7A 

8/40 

9,3±2,0B 

7/41 

9,5±2,2B 

9/39 

12,5±3,4D 

3/42 

Com 2% de 
Biosilicato 

8,3±2,1a* 

7/41 

9,7±2,7b 

6/42 

10,9±1,5c 

7/41 

11,4±2,0c 

4/42 

9,3±2,8ab* 

9/39 

9,5±2,1ab 

5/42 

11,3±2,2c* 

5/42 

12,0±3,1 c 

2/42 

Modos de falhas (%) 

24h 7d 

 

Tratamento 

dentinário 

 

Material 

A M C A M C 

Fuji II LC  - 92,3 7,7 - 82,5 17,5 10%  

Ácido poliacrílico Fuji II LC com 2% de Biosilicato 7,3 80,5 12,2 9,5 76,2 14,3 

Vitremer   92.5 7,5 2,4 85,4 12,2  

Primer Vitremer com 2% de Biosilicato - 89,7 10,3 4,7 81,0 14,3 

Fuji II LC  - 80,5 19,5 - 81,0 19,0  

EDTA Fuji II LC com 2% de Biosilicato 9,8 75,6 14,6 2,4 76,2 21,4 

Vitremer  - 79,5 20,5 - 71,4 28,6  

EDTA+Primer Vitremer com 2% de Biosilicato 7,1 76,2 16,7 4,8 69,0 26,2 
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(F=0,5; p=0,493). A interação entre os três fatores influenciaram significantemente 

os resultados de resistência adesiva (p<0,0001). As médias e desvios-padrões dos 

valores de resistência adesiva estão presentes na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Médias de resistência adesiva (MPa), respectivos desvios-padrões, proporção de 
falhas prematuras em relação ao número total de palitos testados para cada 
grupo (n=39-42). 

 

Valores de resistência adesivas significantemente maiores foram obtidos nos 

grupos onde a dentina foi pré-tratada com EDTA. Quando as instruções dos 

fabricantes foram seguidas, o Vitremer apresentou resistência adesiva similar ao Fuji 

II LC após 24h. A resistência adesiva do Fuji II LC à dentina não foi afetada pelos 

métodos de degradação utilizados. Valores de resistência adesiva significantemente 

menores foram observados para os espécimes restaurados com Vitremer após os 

dois métodos de degradação, exceto quando a dentina foi pré-tratada com EDTA.  

As porcentagens dos modos de falha de acordo com o tipo de CIVMRs, pré-

tratamento dentinário e métodos de degradação estão apresentados na Tabela 7. 

Para todos os grupos as falhas do tipo mistas foram frenquentemente identificadas. 

As falhas do tipo coesivas foram observadas nos grupos em que a dentina foi pré-

tratada com EDTA, sendo estas associadas a altos valores de resistência adesiva. 

 

 Fuji II LC Vitremer 

 24h NaOCl 3 months 24h NaOCl 3 months 

Fabricante 6,7 (1,8)AB 

9/39 

5,9 (1,2) BC 

9/39 

5,2 (2,2) BC 

6/42 

7,9 (2,7) A 

8/40 

4,9 (2,0)BC 

9/39 

4,6 (1,7) C 

8/40 

EDTA  10,7 (2,8) A* 

7/41 

9,8 (2,5) A * 

6/42 

9,2 (2,1) A * 

9/39 

9,5 (2,2) A * 

9/39 

9,7 (2,4) A * 

5/42 

8,5 (2,7) A * 

4/41 

Linhas: valores com letras iguais não são significantemente diferentes (p>0,05). 
Colunas: asteriscos indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). 

Tabela 7 - Porcentagem (%) da distribuição dos tipos de falha dos espécimes para cada grupo. 

 Fuji II LC Vitremer 

24h NaOCl 3 months 24h NaOCl 3 months  

A M C A M C A M C A M C A M C A M C 

Fabricante - 92,3 7,7 - 92,3 7,7 4,8. 92,8 2,4 - 92,5 7,5 12,8 77,0 10,2 7,5 82,5 10,0 

EDTA  - 80,5 19,5 2,4 88,1 9,5 - 87,2 12,8 - 79,5 20,5 - 69,0 31,0 - 65,9 34,1 

A: Adesiva; M: Mista; C: Coesiva. 
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5.4  MICROSCOPIAS ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As figuras de números 14 a 59 apresentam espécimes fraturados 

representativos de cada grupo experimental analisados em MEV. 

 

           
Figura 14 -  Fuji II LC: ácido poliacrílico, 24h.  
Espécime apresentando falha mista. Falha 
coesiva dentro do CIVMR pode ser observada 
na porção inferior direita.  

Figura 15 -  Fuji II LC: ácido poliacrílico, 24h.  
Espécime apresentando falha mista. 

 

  

           
Figura 16 -  Vitremer,  primer , 24h. 
Espécime apresentando falha mista.  

Figura 17 -  Vitremer, primer , 24h. 
Mesmo espécime da figura 16 em maior 
aumento. Pode-se observar que a dentina 
está coberta por smear layer e que apresenta 
ranhuras da ponta usada no preparo cavitário. 
Resíduos do CIVMR são visíveis sobre a 
dentina. 
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Figura 18 -  Fuji II LC: ácido poliacrílico, 7d. 
Espécime apresentando falha mista. 

Figura 19 -  Fuji II LC: ácido poliacrílico, 7d. 
Mesmo espécime da figura 18 em maior 
aumento, no qual se pode observar que os 
túbulos dentinários permanecem fechados e 
grandes áreas de CIVMR recobrem a dentina. 

 

            
Figura 20 -  Vitremer: primer , 7d. 
Espécime apresentando falha mista. Pouca 
quantidade de CIVRM remanescente sobre a 
dentina. Ranhuras provenientes da ponta 
diamantada podem ser observadas. 

Figura 21 -  Vitremer:  primer , 7d. 
Espécime apresentando falha mista. Pouca 
quantidade de CIVRM remanescente sobre a 
dentina. Ranhuras provenientes da ponta 
diamantada podem ser observadas. 

 

            
Figura 22 -  Fuji II LC, EDTA, 24h. 
Espécime apresentando falha mista.  
 

Figura 23 -  Fuji II LC, EDTA, 24h. 
Mesmo espécime da figura 22 em maior 
aumento, no qual podem ser observadas 
áreas de dentina cobertas pelo CIVMR. O pré-
tratamento com EDTA eliminou a smear layer 
e abriu os túbulos dentinários. 



 

 



Resultados 

 

109 

             
Figura 24 -  Vitremer: EDTA, primer , 24h. 
Espécime apresentando falha mista.  

Figura 25 -  Vitremer: EDTA, primer , 24h. 
Mesmo espécime da figura 24 em maior 
aumento, no qual se podem observar 
grandes áreas de dentina cobertas pelo 
CIVMR. Formações circulares semelhantes a 
gotículas de água estão presentes no primer. 

 

 
Figura 26 -  Vitremer: EDTA, primer , 24h. 
Mesmo espécime das figuras 24 e 25 com 
maior aumento em área de dentina. O pré-
tratamento com EDTA eliminou a smear layer 
e abriu os túbulos dentinários. A dentina 
peritubular permaneceu intacta. 

 

             
Figura 27:  - Fuji II LC: EDTA, 7d. 
Espécime apresentando falha mista.  

Figura 28 -  Fuji II LC: EDTA, 7d. 
Mesmo espécime da figura 27 com maior aumento. 
Na porção de dentina pode-se observar ausência de 
smear layer e abertura dos túbulos dentinários. 
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Figura 29 -  Vitremer: EDTA, 7d. 
Espécime apresentando falha mista. 

 

             
Figura 30 -  Fuji II LC + Biosilicato: 
ácido poliacrílico, 24h.  
Espécime apresentando falha mista. 
Aglomerados de partículas de Biosilicato 
podem ser observados. 

Figura 31 -  Fuji II LC + Biosilicato: ácido 
poliacrílico, 24h.  
Mesmo espécime da figura 30 com maior 
aumento, no qual se pode observar presença 
de smear layer e possível deposição de 
hidroxiapatita. 

 

            
Figura 32 -  Vitremer + Biosilicato:  primer , 
24h.  
Espécime apresentando falha mista. 

Figura 33 -  Vitremer + Biosilicato: primer , 24h.  
Mesmo espécime da figura 32 com maior 
aumento, no qual se pode observar presença 
de smear layer e possível deposição de 
hidroxiapatita. 
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Figura 34 -  Fuji II LC + Biosilicato: 
ácido poliacrílico, 7d.  
Espécime apresentando falha mista 

Figura 35 -  Fuji II LC + Biosilicato: 
ácido poliacrílico, 7d.  
Mesmo espécime da figura 34 com maior 
aumento. Remanescentes de CIVMR 
são observados sobre a dentina. 

 

 
Figura 36 -  Fuji II LC + Biosilicato: 
ácido poliacrílico, 7d. 
Mesmo espécime das figuras 34 e 35 com 
maior aumento, no qual se pode observar 
a presença de smear plugs na entrada 
dos túbulos dentinários. 

 

                
Figura 37 -  Vitremer + Biosilicato: primer , 7d.  
Espécime apresentando falha mista. 

 

Figura 38 -  Vitremer + Biosilicato: primer , 7d.  
Mesmo espécime da figura 37 com maior 
aumento. Há presença de smear layer e 
CIVMR sobre a dentina. 
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Figura 39 -  Fuji II LC + Biosilicato: EDTA, 24h. 
Espécime apresentando falha mista. 
Aglomerados de partículas de Biosilicato 
podem ser observados. 

 

                
Figura 40 -  Vitremer + Biosilicato: EDTA, 24h. 
Espécime apresentando falha mista. 
 

Figura 41  - Vitremer + Biosilicato: EDTA, 24h.  
Mesmo espécime da figura 40 em maior aumento, 
no qual se pode notar ausência de smear layer e 
abertura dos túbulos dentinários. Pode-se 
observar possível deposição de hidroxiapatita. 

 

                
Figura 42 -  Fuji II LC + Biosilicato: EDTA, 7d. 
Espécime apresentando falha mista. 
 
 

Figura 43 -  Fuji II LC + Biosilicato: EDTA, 7d. 
Mesmo espécime da figura 42 em maior 
aumento apresentando aglomerado de 
partículas de Biosilicato. 
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Figura 44 -  Fuji II LC + Biosilicato: EDTA, 7d. 
Mesmo espécime das figuras 42 e 43 em 
maior aumento, evidenciando-se abertura 
dos túbulos dentinários pela ação do EDTA. 

 

               
Figura 45 - Vitremer + Biosilicato: EDTA, 7d. 
Espécime apresentando falha mista. Podem-
se notar ranhuras na dentina provenientes 
do preparo cavitário. 

Figura 46 - Vitremer + Biosilicato: EDTA, 7d. 
Mesmo espécime da figura 45 em maior 
aumento, no qual se pode observar 
abertura dos túbulos dentinários. 

 

               
Figura 47 - Fuji II LC: ácido poliacrílico, NaOCl.  
Espécime apresentando falha mista com 
grande porção de falha coesiva no CIVMR. 

Figura 48 -  Fuji II LC: ácido poliacrílico, NaOCl. 
Mesmo espécime da figura 47 em maior aumento 
na porção de dentina, a qual se apresenta 
recoberta por smear layer e smear plugs.  



 

 



Resultados 

 

119 

            
Figura 49 -  Vitremer: primer , NaOCl. 
Espécime apresentando falha puramente 
adesiva. 

Figura 50 - Vitremer: primer , NaOCl. 
Mesmo espécime da figura 49 em maior 
aumento. A dentina está recoberta por smear 
layer e smear plugs. 

 

           
Figura 51 - Vitremer: primer , 3 meses. 
Espécime apresentando falha mista. Podem-
se observar formações circulares presentes 
no primer. 

Figura 52 -  Vitremer: primer , 3 meses. 
Mesmo espécime da figura 51 em maior 
aumento, no qual se pode observar que a 
dentina está recoberta por smear layer, 
entretanto os smear plugs se mantiveram na 
abertura dos túbulos dentinários. Na parte direita 
podem-se observar remanescentes do CIVMR. 

 

           
Figura 53 -  Fuji II LC: EDTA, NaOCl. 
Espécime apresentando falha mista. A dentina 
apresenta ranhuras provenientes da ponta 
diamantada. Remanescentes do CIVMR 
também são observados sobre a dentina. 

Figura 54 - Vitremer: EDTA, primer , NaOCl. 
Espécime apresentando falha coesiva total no 
CIVMR. 
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Figura 55 - Fuji II LC: EDTA, 3 meses. 
Espécime apresentando falha mista. 

Figura 56 -  Fuji II LC: EDTA, 3 meses. 
Mesmo espécime da figura 55 em maior 
aumento, no qual se podem observar áreas 
de dentina cobertas pelo CIVMR e túbulos 
dentinários abertos. 

 

                
Figura 57 -  Vitremer: EDTA, primer , 3 meses. 
Espécime apresentando falha mista. A parte 
inferior direita apresenta uma porção de falha 
coesiva de CIVMR. 

Figura 58 -  Vitremer: EDTA, primer , 3 meses. 
Mesmo espécime da figura 57 em maior 
aumento, no qual se podem observar pequenas 
áreas de dentina cobertas pelo CIVMR.  

 

 
Figura 59 -  Vitremer: EDTA, primer , 3 meses. 
Mesmo espécime das figuras 57 e 58 com 
maior aumento. O pré-tratamento com EDTA 
eliminou a smear layer e abriu os túbulos 
dentinários. A dentina intertubular permaneceu 
intacta, sem sinais de degradação. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados obtidos neste 

trabalho, serão discutidos inicialmente os aspectos referentes à resistência à 

compressão e rugosidade dos materiais estudados. Posteriormente, será realizada a 

interpretação das mensurações obtidas nas análises das resistências adesivas 

concomitantemente com suas MEVs.  

 

 

6.1  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

 

O teste mecânico de resistência à compressão foi eleito para este estudo, 

pois se necessitava avaliar o comportamento dos CIVMRs após a incorporação de 

partículas de vitrocerâmicas bioativas frente às forças semelhantes às mastigatórias 

(WANG et al., 2003).  

A hipótese nula estabelecida para este estudo foi parcialmente rejeitada 

desde que somente 2% de incorporação de partículas de vitrocerâmicas bioativas 

nos CIVMRs não alteraram a resistência à compressão se comparados com os 

CIVMRs comerciais.  

Comparando-se os cimentos comerciais Vitremer e Fuji II LC, não houve 

diferença estatística entre eles. O mesmo foi observado em outros estudos nos 

quais os valores das médias de resistência à compressão variaram de 140 a 229 

MPa e 166 a 208 MPa para os CIVMRs Vitremer e Fuji II LC, respectivamente; após 

24h de armazenamento em água (KERBY RE, KNOBLOCH L, THAKUR, 1997; 

MITRA, KEDROWSKI, 1994 XU, BURGESS, 2003). Corroborando com os 

resultados do presente estudo, nos quais o cimento Vitremer apresentou média de 

142 MPa e o Fuji II LC 182 MPa para os grupos controle. 

Provavelmente alguns fatores possam ter causado a diminuição da 

resistência mecânica quando 5% e 10 de partículas de vitrocerâmicas bioativas 

foram adicionadas nos CIVMRs. 

Primeiramente, a alteração da proporção pó/líquido para que pudesse ser 

realizada a aglutinação do pó experimental ao líquido possa ter diminuído os valores 

de resistência mecânica. Tem-se observado que quanto menor a proporção 
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pó/líquido menor a resistência à compressão e maior o tempo de trabalho (XIE et al., 

2007). 

Em segundo lugar, as partículas de vitrocerâmicas bioativas podem aderir de 

maneira fraca à matriz dos CIVMRs ou até mesmo não estarem aderidas à matriz 

(YLI-URPO et al., 2005). Além disso, uma quantidade significante de cátions 

alumínio é reduzida pela basicidade dos materiais bioativos. O cálcio liberado por 

esses materiais reage mais com os grupos carboxilatos do ácido poliacrílico. A 

reação preferencial com os íons cálcio resulta em uma diminuição do crosslinking 

entre o carboxilato e o alumínio, ou seja, ocorre um maior número de ligações 

duplas com diminuição de ligações triplas (ANA et al., 2003). 

Nos estudos em que a resistência mecânica foi testada após a adição de 

partículas de vidros bioativos nos CIVMRs, a porcentagem em peso dessas 

partículas variou entre 10 a 50% (ANA et al., 2003; CHOI, LEE, KIM, 2008; XIE et 

al., 2008; YLI-URPO et al., 2005). Para duas formulações de vidros bioativos a 

resistência à compressão foi estatisticamente diminuída nos CIVMRs experimentais 

se comparados aos comerciais (ANA et al., 2003; YLI-URPO et al., 2005). 

Entretanto, para outras duas formulações a resistência à compressão e a tração 

diametral dos cimentos experimentais não foram afetadas (CHOI, LEE, KIM, 2008; 

XIE et al., 2008). Isto leva a pressupor que o tipo de formulação dos materiais 

bioativos pode influenciar nas propriedades mecânicas dos CIVMRs experimentais.  

 

 

6.2  ANÁLISE DA RUGOSIDADE EM MFA 

 

Desde que a rugosidade dos materiais odontológicos contribui para a 

retenção de corantes, acúmulo de placa bacteriana, inflamação dos tecidos 

periodontais e recidiva de cárie, a MFA foi utilizada neste estudo para avaliar se a 

adição de partículas bioativas poderia influenciar na rugosidade superficial dos 

CIVMRs (TATE, POWERS, 1996).  

A hipótese nula estabelecida para este estudo foi rejeitada, pois houve 

diferença estatisticamente significante na rugosidade dos CIVMRs após a 

incorporação de partículas de vitrocerâmica bioativa. O comportamento dos CIVMRs 

analisados foi diferente mediante tal incorporação, pois para o cimento Fuji II LC 

houve diminuição da rugosidade e para o Vitremer ocorreu um aumento. 
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Possivelmente isto se deve a diferença entre as composições dos CIVMRs 

avaliados, desde que o cimento Fuji II LC possui 32% de HEMA e o Vitremer 18% 

com adição também de metacrilatos (IKEDA et al., 1999). 

Entretanto, ocorreu similaridade entre os valores de rugosidade dos CIVMRs 

experimentais independente do meio de armazenamento. Provavelmente, a 

incorporação das partículas de vitrocerâmicas bioativas foi responsável por uma 

maior homogeneização composicional dos CIVMRs e conseqüentemente 

rugosidades superficiais semelhantes (Figuras 5,6,7, e 8). Tal homogeneização 

composicional pode advir das ligações iônicas entre o cálcio proveniente das 

partículas bioativas e os grupos carboxílicos dos líquidos dos cimentos, alterando o 

produto da reação de presa final (ANA et al., 2003). Possivelmente, essas ligações 

iônicas possam ter diminuído a sensibilidade a presença ou ausência de água, 

característica inerente a esses materiais. 

Os cimentos dos grupos controles do presente estudo apresentaram 

rugosidade entre 112 a 616 nm. Outro estudo cujo objetivo foi avaliar a rugosidade 

superficial por MFA dos mesmos cimentos, os resultados dos espécimes polidos 

foram semelhantes ao do presente estudo, apresentando-se no intervalo entre 116 a 

405 nm imediatamente após polimento à seco e úmido (WILDER et al., 2000). 

Estudos que avaliaram a rugosidade por meio do rugosímetro têm mostrado valores 

de rugosidade entre 200 e 2820 nm para o Fuji II LC e 140 a 4020 nm para o 

Vitremer, no entanto, os espécimes foram submetidos a diferentes métodos de 

polimento e condições de armazenamento (CEHRELI, YAZICI, GARCÍA-GODOY, 

2000, 2003; DAVIS, FRIEDL, POWERS, 1995; DE WITTE et al., 2003; GLADYS et 

al., 1997; LAM, SMALES, 1999a; St GERMAIN, MEIERS, 1996; TATE, POWERS, 

1996; YIP, 1999b).  

Diferenças entre as composições do Fuji II LC e Vitremer podem ter 

influenciado o comportamento distinto dos cimentos do grupo controle mediante aos 

meios de armazenamento. Provavelmente devido à maior quantidade de HEMA do 

Fuji II LC se comparado ao Vitremer, esse cimento seja mais sensível a presença ou 

não de água. Maior absorção de água tem sido observada para o Fuji II LC em 

relação ao Vitremer (KANCHANAVASITA, 

ANSTICE, PEARSON, 1997; TOLEDANO et al., 2003), assim como, maior 

expansão térmica (MITRA, CONWAY, 1994).  
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Adicionalmente, o cimento Fuji II LC possui partículas maiores que o 

Vitremer (GLADYS et al., 1997). Como o polimento foi realizado da mesma maneira 

para todos os espécimes, o maior tamanho das partículas do cimento Fuji II LC pode 

ter ocasionado maior número de elevações, provenientes das partículas expostas, e 

grande quantidade de depressões advindas da perda de partículas e exposição da 

matriz provocando valores maiores de rugosidade se comparados aos do Vitremer 

(GLADYS et al., 1997) (Figuras, 6 e 7). Esta característica foi mais evidenciada para 

o cimento Fuji II LC quando os espécimes foram armazenados em meio seco (Figura 

6). Maior rugosidade do Fuji II LC se comparado ao Vitremer tem também sido 

observado após 196d de armazenamento em água (DE WITTE et al., 2003).  

 

 

6.3  RESISTÊNCIA ADESIVA: METODOLOGIA 

 

Muitos estudos de resistência à microtração utilizam superfícies planas para 

testarem a eficácia da adesão entre materiais restauradores e a dentina de acordo 

com o protocolo padrão dos testes de microtração (MONTICELLI et al., 2007; 

OSORIO et al., 2005a). Entretanto, clinicamente, os materiais restauradores são 

inseridos em cavidades. Dois fatores devem ser levados em consideração quando 

os materiais são inseridos em cavidades ao invés de serem aplicados sobre 

superfícies planas: Tensões de contração de polimerização na interface 

material/dentina são geradas, sendo que essas interfaces pré-estressadas podem 

ser mais susceptíveis à degradação (DE MUNCK et al., 2006; SHIRAI et al., 2005) e 

o esmalte adjacente pode proteger tal interface contra degradação (DE MUNCK et 

al., 2003, 2006; TOLEDANO et al., 2007). Entretanto, esse segundo fator foi anulado 

no presente estudo de degradação, desde que as restaurações foram polidas para 

exposição da interface CIVMR/dentina. 

 

 

6.4  RESISTÊNCIA ADESIVA: GRUPOS CONTROLES (CIVMRs SEGUINDO-SE AS 

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA O PRÉ-TRATAMENTO DENTINÁRIO) 

 

Fuji II LC é um CIVMR em que o conteúdo de HEMA está meramente 

inserido no líquido (ácido polialcenóico), enquanto Vitremer, além de ser uma 
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simples mistura de HEMA com ácido polialcenóico é também modificado por 

ligações de grupos metacrilatos polimerizáveis (GLADYS et al., 1997). No presente 

estudo, para os grupos em que os espécimes foram pré-tratados de acordo com as 

instruções dos fabricantes, não houve diferença estatisticamente significante entre 

os cimentos Fuji II LC e Vitremer para todas as condições de armazenamento 

estudadas quando comparadas separadamente (Tabelas 4 e 6). Resultados 

similares foram encontrados em outros estudos após 24h (SOUZA-GABRIEL et al., 

2006; TAM, DEV, PILLIAR, 1995) e 7d de armazenamento (PEUTZFELDT, 1996; 

SIDHU, SHERRIFF, WATSON, 1999). 

A similaridade dos resultados de resistência adesiva comparando-se os dois 

CIVMRs estudados ocorreu possivelmente devido a similaridade das propriedades 

físicas desses materiais, tais como: resistência à compressão (KERBY RE, 

KNOBLOCH L, THAKUR, 1997; MITRA, KEDROWSKI, 1994 XU, BURGESS, 2003), 

microdureza (PALMA-DIBB et al., 2003) e viscosidade (WILDER et al, 1996).  

 

 

6.5  RESISTÊNCIA ADESIVA: VITROCERÂMICA BIOATIVA, EDTA, DEGRADAÇÃO 

 

Os resultados provenientes do estudo relacionado à resistência adesiva de 

CIVMRs após a incorporação de partículas de vitrocerâmica bioativas requerem 

rejeição parcial da hipótese nula previamente estabelecida. 

Os cimentos experimentais apresentaram aumento da resistência adesiva, 

se comparados aos cimentos dos grupos controles, somente após 24h de 

armazenamento quando as instruções dos fabricantes foram seguidas, e para o 

grupo onde o EDTA foi utilizado com o sistema primer/Vitremer (Tabela 4). Esse 

aumento provavelmente deve-se à deposição de uma camada de hidroxiapatita na 

interface adesiva, visto que em estudos in vitro e in vivo ocorreu a formação dessa 

camada quando os vidros bioativos foram expostos a um meio líquido (EFFLANDT 

et al., 2002; KOKUBO, 1990, 1991; OHTSUKI et al., 1992 SCHMIDLIN et al., 2007), 

Figuras 31, 33 e 45. O mesmo tem sido observado após a incorporação de vidros 

bioativos nos CIVMRs (CHOI, LEE, KIM, 2008; YLI-URPO et al., 2004, 2005, YLI-

URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2005). A presença da camada de hidroxiapatita pode 

proporcionar uma melhor adesão entre o material bioativo e a estrutura calcificada 

adjacente (PEREIRA; HENCH; 2004). 
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Um estudo recente demonstrou a possibilidade de remineralização 

dentinária com a utilização de partículas de vidro bioativo (SCHMIDLIN et al., 2007). 

Adicionalmente, tem se observado uma interface contínua entre os vidros bioativos e 

a dentina, com presença de hidroxiapatita e íons provenientes do vidro no interior da 

dentina, modificando sua superfície (EFFLANDT et al., 2002). A remineralização de 

dentina também tem sido observada após incorporação de partículas de vidros 

bioativos nos CIVMRs (XIE et al., 2008; YLI-URPO et al., 2004; YLI-URPO, NARHI, 

NARHI, 2005).  

O tipo específico de vitrocerâmica bioativa utlizada neste estudo 

(Biosilicato®) proporcionou a formação de um tecido semelhante ao osso em células 

de cultura osteogênica (MOURA et al., 2007). Avaliando-se a adesão de sistemas 

adesivos à dentina, observou-se que a aplicação de partículas de Biosilicato® 

previamente a utilização de um primer auto-condicionante aumentou os valores de 

resistência à adesão (PIRES-DE-SOUZA et al., 2007). 

Adicionalmente, o fato de essa vitrocerâmica ter P2O5 em sua composição 

pode ocasionar uma forte afinidade com o cálcio da dentina. Isto ocorre devido ao 

fato de que, como observado nos dentifrícios que contem fosfato orgânico, estes 

componentes possuem atração pelo cálcio formando compostos que acumulam na 

porção interna dos túbulos dentinários, permitindo a formação de apatita na interface 

adesiva (THOMAS, PULEO, AL-SABBAGH, 2005).  

É importante enfatizar que o tamanho das partículas bioativas é um fator 

relevante para a aplicação clínica desses materiais. Os estudos em que vidros 

bioativos foram incorporados aos CIVMRs, mostraram que o tamanho das partículas 

estava entre 3 a 50µm (ANA et al., 2003; CHOI, LEE, KIM, 2008; MATSUYA, 

MATSUYA, OHTA., 1999; XIE et al., 2008;YLI-URPO et al., 2003, 2004, 2005, YLI-

URPO, VALLITTU, NÄRHI, 2005). A vitrocerâmica utilizada neste estudo 

(Biosilicato®) possui partículas <10µm com tamanho médio de 2µm. Um alto grau de 

remineralização foi induzido por partículas nanométricas se comparado a partículas 

de tamanhos micrométricas (VOLLENWEIDER et al., 2007). Sendo assim, a 

obtenção de partículas nanométricas da vitrocerâmica utilizada no presente estudo 

poderia ocasionar maiores valores de resistência adesiva. 

Comparando-se os valores de resistência adesiva após 7d de 

armazenamento em água com os de 24h, houve aumento significativo dos valores 

de resistência adesiva para todos os grupos quando as instruções dos fabricantes 
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foram seguidas como pré-tratamento dentinário. Isto se deve a continuidade da 

reação de presa tipo ácido-base dos CIVMRs, que leva ao aumento das ligações 

com o cálcio da dentina (SIDHU, WATSON, 1995; TYAS, 2003; YIU et al., 2004). 

Essa mesma reação de presa contínua provavelmente neutralizou o efeito do 

material bioativo, visto que não houve diferença estatística entre os CIVMRs 

controles e experimentais após 7d (Tabela 4). 

A aplicação do EDTA também foi um fator que pode ter neutralizado a ação 

dos materiais bioativos na resistência adesiva, visto que o uso deste aumentou 

significantemente a adesão para todos os grupos quando comparados aos grupos 

nos quais as instruções dos fabricantes foram seguidas (Tabela 4). 

Apesar da ação das partículas bioativas influenciarem a adesão de poucos 

grupos, vale ressaltar que a resistência adesiva é apenas uma propriedade avaliada, 

e que a principal função dos materiais bioativos é a deposição de hidroxiapatita 

sobre a dentina (KOKUBO, 1990, 1991, OHTSUKI et al., 1992, THOMAS, PULEO, 

AL-SABBAGH, 2005). 

EDTA é um composto orgânico com ação quelante que contém 4 grupos 

ácido carboxílicos. Dois fatores podem estar associados ao aumento da adesão dos 

CIVMRs após o pré-tratamento dentinário com esse composto: a completa remoção 

da smear layer e smear plugs ocasionando aumento da retenção micromecânica 

(FRITZ, FINGER, UNO, 1996a) (Figuras 26, 28, 45, 48, 50 e 63) e a adesão iônica 

entre os grupos carboxílicos do ácido polialcenóico e os minerais presentes na 

fibrilas colágenas, desde que o EDTA tem a capacidade de mantê-las inalteradas 

(HABELITZ et al., 2002; OSORIO et al., 2005). 

Os altos valores de resistência adesiva obtidos com a utilização prévia de 

EDTA impulsionaram a realização de um estudo que avaliasse a degradação da 

interface adesiva mediante este pré-tratamento.  

Os resultados deste estudo levaram a rejeição da hipótese nula, pois o pré-

tratamento com EDTA aumentou significantemente a adesão para todos os grupos 

quando comparados aos grupos nos quais as instruções dos fabricantes foram 

seguidas, tal como ocorreu no estudo anterior. (Tabelas 4 e 6). Pôde-se notar a 

remoção da smear layer e abertura dos túbulos dentinários nos espécimes 

fraturados e analisados em MEV com aumento de 5000x (Figuras 26, 63). Poucos 

estudos avaliaram a adesão dos CIVMRs à dentina após o pré-tratamento com 

soluções de EDTA. Nesses estudos também ocorreu o aumento da resistência 
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adesiva à dentina com a utilização do EDTA comparando-se com o uso de ácido 

poliacrílico. (NAKANUMA et al., 1998; PRATI et al., 1992).  

Seguindo-se as instruções dos fabricantes, ambos os métodos de 

degradação afetaram a resistência adesiva somente para o cimento Vitremer 

(Tabela 6). Houve também aumento das falhas adesivas para esses grupos (Tabela 

7; Figura 54). A utilização do primer para o cimento Vitremer provavelmente 

ocasionou a degradação somente deste sistema, já que o ácido poliacrílico utilizado 

para o cimento Fuji II LC possui um maior poder de desmineralização, e 

consequentemente maior retenção micromecânica (ABDALLA, 2000), sendo que o 

primer do Vitremer não é capaz de remover a smear plugs (ABDALLA, GARCÍA-

GODOY, 1997). Nas análises em MEV em maior aumento pode-se notar a diferença 

no padrão de desmineralizção entre os tratamentos dentinários realizados com 

primer (Figuras 17, 54 e 56) e com ácido poliacrílico (Figuras 19 e 36). Diferentes 

padrões de desmineralização também têm sido evidenciados em esmalte 

(GLASSPOOLE, ERICKSON, DAVIDSON, 2002).  

Adicionalmente, a degradação hidrolítica do primer pode ter ocorrido. 

Vitremer primer é um líquido fotopolimerizável composto por alta concentração de 

HEMA (46%), alcool etílico (39%), ácido policarboxílico (15% - Vitrebond copolymer) 

e fotoiniciadores (GLASSPOOLE, ERICKSON, DAVIDSON, 2002; Pereira et al., 

2000). Sabe-se que altas concentrações de monômeros hidrofílicos podem 

proporcionar polimerização incompleta e permeabilidade de água, causando diluição 

e degradação dos componentes resinosos, tal como ocorre com os adesivos auto-

condicionantes (BRESCHI et al., 2008). Concentrações de HEMA acima de 10% 

podem também induzir a formação de gotículas de água formadas por osmose, 

reduzindo a co-polimerização devido a dois fatores: atração de água pelo HEMA e 

inibição de oxigênio (VAN LANDUYT et al., 2008) (Figura 25). Consequentemente 

espera-se que ocorra a degradação hidrolítica da interface adesiva entre o sistema 

primer/Vitremer e a dentina. FRITZ, FINGER, UNO (1996a) relataram uma 

diminuição, porém insignificante nos valores de resistência adesiva e aumento de 

número de falhas prematuras para os espécimes restaurados com Vitremer após 6 

meses de imersão em água, o mesmo não ocorreu com os espécimes de Fuji II LC. 

A interface adesiva dentina/Vitremer também sofreu a ação da termociclagem, 

sendo que para o cimento Fuji II LC não houve alteração da resistência adesiva 

nesta condição (ABDALLA, GARCÍA-GODOY, 1997) Entretanto, quando o cimento 
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Fuji II LC foi inserido na dentina previamente tratada com ácido fosfórico e primer do 

sistema adesivo Scotchbond Multipurpose, houve um declínio dos valores de 

resistência à adesão comparando-se 1 e 24 semanas de armazenamento em saliva 

artificial (SETIEN, ARMSTRONG, WEFEL, 2005) 

A não degradação dos espécimes de Fuji II LC nesta pesquisa pode ter 

ocorrido devido a não utilização do primer, havendo uma interação direta desse 

cimento com a dentina desmineralizada pelo ácido poliacrílico. Resultados 

superiores do cimento Fuji II LC em relação ao Vitremer também têm sido 

observados por outros autores em relação à capacidade de selamento (FRITZ, 

FINGER, UNO, 1996b; TOLEDANO et al, 1999) e formação da camada de absorção 

na interface com a dentina (SIDHU, SHERRIFF, WATSON, 1999). A formação dessa 

camada se deve ao fluxo de água proveniente da dentina condicionada em direção 

ao material (SIDHU, SHERRIFF, WATSON, 1999). A camada de absorção tem sido 

associada com maiores valores de adesão (SIDHU, SHERRIFF, WATSON, 1999). 

Entretanto, alguns autores especulam que a formação da camada de absorção, 

resultante da difusão de água através dos componentes resinosos, provoca 

absorção de água pelo material, que pode aumentar o fluído de água na interface 

adesiva acelerando o processo de degradação (DE MUNCK et al., 2004; SIDHU, 

WATSON, 1998). 

Quando o EDTA foi aplicado antes da inserção do sistema primer/Vitremer 

as restaurações foram protegidas contra degradação. Pode-se especular que a 

acidez média do primer (pH: 3) poderia ativar as matrizes de metaloproteinases 

latentes (MMPs) sem desnaturar estas enzimas contribuindo para a degradação 

adesiva ao longo do tempo (TAY et al., 2006). Entretanto, o EDTA pode ser 

considerado um inibidor de MMPs (TAY et al., 2006). Tem-se demonstrado que 

extratos ácidos aumentam de 3 a 8 vezes mais a atividade de MMPs comparando-se 

com o EDTA (pH 7.4) (MAZZONI et al., 2007). O uso de EDTA também resultou em 

significante redução da atividade proteolítica do pó de dentina mineralizada 

(MAZZONI et al., 2006).  

Em relação aos tipos de falhas, o predomínio das falhas do tipo mistas deve-

se à baixa resistência mecânica dos CIVMRs e a adesão química com a estrutura 

dentária. Há uma classificação de falhas específica para esses cimentos que 

consideram a inexistência de falhas totalmente adesivas, pois pelo menos a dentina 
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apresenta-se atacada pela reação química entre os cimentos e esse substrato 

dentário (PEREIRA et al., 2000). 

Embora os resultados obtidos destes estudos in vitro não possam ser 

diretamente extrapolados para situações clínicas, eles fornecem informações úteis a 

respeito da adesão à dentina de CIVMR modificado por partículas de vitrocerâmica 

bioativa, do uso do EDTA como pré-tratamento dentinário e da degradação da 

interface adesiva dentina/CIVMRs. 

 

 

6.6  SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

O potencial dos vidros, vitrocerâmicas e cerâmicas bioativas ainda não está 

totalmente explorado (THOMAS, PULEO, AL-SABBAGH, 2005). Sistemas adesivos 

e resinas compostas que combinem polímeros sintéticos com partículas bioativas 

podem ser uma alternativa para o aumento da resistência mecânica, permitindo 

assim a incorporação de uma maior porcentagem de partículas bioativas 

(GENTLEMAN, POLAK, 2006). A incorporação ou recobrimento de fatores de 

crescimento sobre as partículas dos materiais bioativos também pode ser uma área 

a ser estudada com o objetivo de aumentar a bioatividade desses compostos. 

(THOMAS, PULEO, AL-SABBAGH, 2005). 

Em relação à vitrocerâmica avaliada nesta pesquisa, há necessidade de 

estudos que avaliem a composição da dentina adjacente aos CIVMRs modificados 

por partículas de vitrocerâmicas bioativas (Biosilicato®), principalmente com a 

possível obtenção de partículas com tamanhos nanométricos. A partir da obtenção 

de partículas nanométricas, pode-se também avaliar a possível remeniralização 

dentinária com essa vitrocerâmica. 

Em relação aos mecanismos de degradação, há necessidade de estudos 

que avaliem por mais tempo os CIVMRs avaliados nesta pesquisa, assim como, a 

associação dos métodos de degradação avaliados, ou seja, imersão em NaOCl com 

armazenamento em água por um período mais longo (AMARAL et al., 2007). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusões 
 



 

 

 



Conclusões 

 

137 

7  CONCLUSÕES 

 

 

1. Apenas a incorporação de 2% de partículas de vitrocerâmica bioativa não 

alterou a resistência à compressão dos CIVMRs estudados. 

 

2. A incorporação de 2% de partículas de vitrocerâmica bioativa alterou a 

rugosidade superficial dos CIVMRs estudados. A condição de 

armazenamento, seco ou úmido, não afetou os resultados de rugosidade 

quando a vitrocerâmica bioativa foi adicionada aos CIVMRs. 

 

3. A incorporação de 2% de partículas de vitrocerâmica bioativa nos CIVMRs 

somente aumentou a resistência adesiva após 24h, quando se utilizou o 

pré-tratamento dentinário de acordo com as instruções dos fabricantes. O 

mesmo ocorreu para o cimento Vitremer quando o EDTA foi utilizado como 

pré-tratamento dentinário. 

 

4. O pré-tratamento dentinário com EDTA aumentou a resistência adesiva à 

dentina dos CIVMRs e preveniu a degradação da interface adesiva 

dentina/Vitremer. 
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