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Resumo

As resinas compostas vêm sofrendo inúmeras alterações, com o objetivo de

tornar o seu uso adequado para restaurações de dentes posteriores, entretanto,

problemas clínicos associados à sua utilização são comumente observados, dentre

eles, a microinfiltração marginal. Algumas alternativas clínicas têm sido

sugeridas, na tentativa de reduzir as falhas decorrentes do emprego deste

material, principalmente em restaurações estendidas à região de cemento, local

este onde os problemas se agravam. O objetivo deste trabalho consistiu, portanto,

em estudar a efetividade do vedamento marginal de diferentes materiais aplicados

no terço cervical com término em cemento para, em associação à resina composta,

restaurar esteticamente cavidades de classe II, através da técnica mista, avaliando-

se com esta finalidade o índice de infiltração marginal tanto na interface

cemento/material, quanto na interface dos materiais restauradores. Cavidades

MOD com margens cervicais estendidas além da junção amelocementária foram

confeccionadas em 84 dentes pré-molares humanos livres de cáries, os quais

foram distribuídos em grupos de 12 elementos cada, correspondendo a 7

condições experimentais:

8 grupo 1 (controle) - Scotchbond MP/Z-100;

8 grupo 2 - verniz Copalite/Dispersalloy/Scotchbond MP/Z-100;

8 grupo 3 - Vitremer/Scotchbond MP/Z-100;

8 grupo 4 - Prime & Bond 2.1/Dyract/Scotchbond MP/Z-100;

8 grupo 5 - Prime & Bond 2.1/Dyract-AP/Scotchbond MP/Z-100;

8 grupo 6 - Stae/Freedom/ Scotchbond MP/resina composta  Z-100;

8 grupo 7 - One Step/Bisfil-2B/Z-100.

No sentido de evitar penetração da solução corante em áreas indesejadas, em

todos os dentes os forames apicais foram obstruídos com amálgama. Após 24

horas, as restaurações foram polidas com discos Sof-Lex de granulação fina e

submetidas posteriormente a um tratamento térmico correspondente a 500 ciclos

de 20 segundos cada, nas temperaturas de 5ºC e 55ºC. Imediatamente após a

termociclagem, os espécimes tiveram a superfície totalmente coberta por 2
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camadas de esmalte de unha, exceto 1mm aquém e além da interface

cemento/material em uma das caixas proximais e da interface dos materiais

restauradores na caixa proximal oposta, sendo então imersos em solução de azul

de metileno à 2%, onde permaneceram durante 24 horas, mantidos à  37ºC.

Decorrido este período, os dentes foram incluídos  em bases acrílicas apropriadas

para serem adaptadas à máquina de corte, obtendo-se cerca de 4 a 5 cortes para

cada espécime. Para avaliar o índice de penetração da solução corante nas

interfaces das restaurações, optou-se pela análise qualitativa, através da atribuição

de escores previamente determinados. Os resultados obtidos foram então

organizados e submetidos aos cálculos estatísticos, concluindo-se que:

- nenhum material restaurador utilizado foi apto em impedir 100% a penetração

da solução corante nas margens cervicais em cemento;

- o Dyract-AP e o Vitremer promoveram respectivamente os melhores resultados

de selamento marginal, não ocorrendo entre os mesmos diferenças do ponto de

vista estatístico, distinguindo-se significantemente em relação aos demais

materiais utilizados;

- o Bisfil-2B ocupou uma posição intermediária, diferenciando-se estatisticamente

dos demais materiais, sendo porém de maneira desfavorável em relação ao

Dyract-AP e ao Vitremer e favorável em comparação ao Dispersalloy, Z-100,

Dyract e Freedom, os quais apresentaram, nesta ordem, os piores índices de

infiltração marginal, não ocorrendo entre os mesmos diferenças estatisticamente

significantes;

- referindo-se à interface dos materiais restauradores resinosos, a maioria dos

espécimes apresentava-se praticamente isenta de infiltração, apresentando-se esta

severa na interface amálgama/resina composta.
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1- Introdução

A importância da estética na Odontologia Restauradora tem aumentado

progressivamente, tornando os profissionais desta área cada vez mais exigentes

com relação à qualidade de suas restaurações. Com o advento da resina composta

de BOWEN, em 1962, surgiu no mercado uma grande variedade deste material, o

qual desde então vem sendo aprimorado, apresentando atualmente algumas

propriedades que fazem seu uso também possível em dentes posteriores.

Para o sucesso de uma restauração, torna-se fundamental que o material

empregado, além de prover boa estética, possua propriedades físico-mecânicas e

biológicas satisfatórias, e apresente também capacidade de aderir às estruturas

dentárias, o que evitaria a inconveniente infiltração marginal. A técnica do

condicionamento ácido do esmalte, descoberta por BUONOCORE 35, em 1955,

melhorou significantemente a adesão da resina acrílica a esta estrutura, o que

motivou posteriormente o seu emprego em cavidades a serem restauradas por

resina composta, com resultados bastante favoráveis.

Entretanto, a união dos sistemas adesivos e resinas compostas à dentina,

introduzida por FUSAYAMA 96, em 1980, há muito tempo vem apresentando

problemas e preocupando os pesquisadores, clínicos e fabricantes em termos de

vedamento cavitário insatisfatório, para o que ainda não foi encontrada uma

solução definitiva. A dentina é caracterizada como um tecido complexo, sendo a

adesão a esta estrutura dificultada, por apresentar-se constantemente úmida,

biologicamente sensível, com baixa energia de superfície, conter maior quantidade

de componentes orgânicos e, eventualmente, estar coberta pela smear layer,

produzida durante a instrumentação cavitária 182, 184, 233.

Apesar de todas as alterações e do aperfeiçoamento das resinas compostas,

visando contornar algumas de suas limitações, problemas clínicos associados ao

seu emprego são comumente observados, sendo um deles extensivamente

estudado, a infiltração marginal, a qual ocorre com a maioria dos materiais

restauradores, que em geral não apresentam capacidade de aderir ao tecido



3

dentário. A adaptação do material à cavidade depende essencialmente de sua

expansão térmica e das alterações dimensionais verificadas durante o processo de

endurecimento. As diferenças de coeficiente de expansão térmica linear entre os

materiais restauradores e estruturas dentárias são em grande parte, responsáveis

pela infiltração marginal 185, 193. O ideal seria que os materiais odontológicos

restauradores possuíssem um coeficiente de expansão térmica linear similar ao da

estrutura dentária 132. A correta adesão à dentina torna-se tecnicamente difícil,

existindo várias razões para isso. A mais importante consiste em que, durante a

polimerização, muitas resinas formam um gap, ou seja, uma solução de

continuidade na interface restauração/paredes cavitárias 132. O gap marginal

provocado pela contração de polimerização tem sido apontado como a principal

causa da microinfiltração nas áreas marginais, possibilitando percolação e o

conseqüente ingresso de bactérias na interface dente/material restaurador,

ocasionando sensibilidade pós-operatória e desenvolvimento de cárie secundária

132.

Na tentativa de reduzir as falhas conseqüentes da utilização das resinas

compostas, principalmente em cavidades estendidas à região de cemento, local

este onde os problemas clínicos se agravam 153, pelo fato de que tais materiais não

propiciam um vedamento adequado das margens cavitárias quando estas

apresentam pouco ou nenhum esmalte, algumas alternativas clínicas foram

sugeridas e estudadas, dentre elas, a associação da resina composta a outros

materiais, cujas propriedades sejam mais adequadas para aplicação na área

cervical.

Uma técnica alternativa seria o emprego nesta região de resinas compostas

autopolimerizáveis, sendo que as mesmas, segundo FUSAYAMA 97  e

BERTOLOTTI 25, iniciam a polimerização em direção às paredes cavitárias, uma

vez que esta é acelerada pela temperatura do corpo e inibida pela presença de

oxigênio 97. Em contraste, as resinas fotopolimerizáveis possuem maior tendência a

se separar destas paredes, desde que se contraem em direção à fonte de luz 25, 97.

Por este motivo, seria aconselhável o uso de resinas fotopolimerizáveis para

restaurações superficiais e autopolimerizáveis em se tratando de cavidades
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profundas ou com margens em dentina ou cemento, utilizando-se a técnica da

contração direcionada 25.

Atualmente, são encontradas no comércio, resinas compostas de ativação

química, desenvolvidas unicamente com o propósito de direcionar a contração às

paredes cavitárias, visando minimizar a microinfiltração na região cervical,

aperfeiçoando desta maneira o vedamento das restaurações estéticas posteriores de

resinas compostas.

Alguns estudos clínicos 34, 38, 46, 57, 83, 92, 99, 117, 192, 211, 215, 240 relataram a grande

ocorrência de fracassos em restaurações de compósitos na região cervical,

comparados ao excelente comportamento dos cimentos de ionômero de vidro, os

quais, segundo esses estudos possuem indicações precisas neste local. Estes

materiais, por apresentarem coeficiente de expansão térmica próximo ao da

estrutura dentária, biocompatibilidade, propriedades adesivas e efeito

anticariogênico 32, 33, 40, 54, 62, foram sugeridos como procedimentos alternativos

intermediários entre a dentina e a resina composta.

Desde sua introdução em 1971, por WILSON; KENT 246, os ionômeros de

vidro têm sido alvo de inúmeros e incansáveis estudos. Acompanhando a evolução

destes materiais, pode-se observar um crescente aperfeiçoamento na sua

formulação, propiciando melhora de suas propriedades físicas, principalmente no

que diz respeito à resistência mecânica, aumento na translucidez e obtenção de

tempos de presa mais rápidos 46. No entanto, ainda não se conseguiu igualar

potencial estético e resistência à abrasão quando comparados às resinas compostas,

restringindo portanto a sua indicação a áreas de baixa resistência à tração,

compressão e cisalhamento 46, 156.

A evolução da fórmula dos cimentos de ionômero de vidro levou à

introdução da versão híbrida ou modificada deste material, que é

fotopolimerizável, devido à presença de monômeros resinosos, associando as

propriedades inerentes dos cimentos ionoméricos às das resinas compostas e

permitindo, além de outras vantagens, adesão química e mecânica aos tecidos

dentários 62. Assim, a mais recente inovação introduzida nos ionômeros de vidro

foi a inclusão de componentes resinosos 7, 162, 176, o           que resultou nos cimentos
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 ionoméricos modificados por resina. O componente resinoso melhorou algumas

propriedades físicas do material, possibilitando ainda um endurecimento logo após

a sua polimerização, fornecendo resistência imediata à incorporação e perda de

água 176.

Os cimentos ionoméricos híbridos foram introduzidos na Odontologia

Restauradora no final da década de 80, por ANTONUCCI et al. 7 e MITRA 162,

tendo sido submetidos a uma série de estudos, apresentando os mesmos,

resultados variáveis com relação aos testes de microinfiltração.

Cimento de ionômero de vidro modificado por resina é o termo sugerido

por ANTONUCCI et al. 7 para estes materiais híbridos, como uma variação do

termo bem estabelecido para os cimentos de ionômero de vidro. Um verdadeiro

cimento ionomérico modificado por resina é caracterizado por 212 :

- reação de polimerização ácido-base, a qual é suplementada pela reação de

fotopolimerização;

- adesão baseada na difusão entre o ionômero e a estrutura dentária;

- propriedade de liberar flúor.

Atualmente, em função do seu aperfeiçoamento, o cimento de ionômero de

vidro pode ser empregado de várias formas, inclusive sob restaurações de resinas

compostas, como proposto em 1985 por Mc LEAN et al. 157, com a finalidade de

minimizar o problema de infiltração marginal. Foi assim que, com o objetivo de

justapor as qualidades positivas dos cimentos ionoméricos e das resinas compostas,

surgiu a “técnica do sanduíche”, proposta por Mc LEAN; WILSON 156, tendo sido

reconhecida apenas como alternativa 156.

Mais recentemente surgiram as resinas compostas modificadas por

poliácidos, materiais estes de mesma natureza que os cimentos ionoméricos, porém

não sendo incluídos na classe de cimentos de ionômero de vidro modificados por

resina por não possuírem a típica reação ácido-base. O comportamento destes

novos materiais também selecionados como alternativos para o vedamento da

região cervical em restaurações estéticas de classe II se assemelha mais ao de uma

resina composta de micropartículas, com capacidade mensurável de liberar flúor,

podendo apresentar portanto um certo potencial anticariogênico 40, 176.
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Baseando-se na desvantagem do amálgama dentário, em relação ao aspecto

estético, embora apresente ótimas propriedades físicas, mecânicas e de vedamento, uma

outra alternativa a ser considerada seria a associação amálgama/resina composta para o

vedamento cervical em restaurações estéticas de classe II. Segundo alguns autores 79, 90, esta

combinação diminui significantemente a infiltração marginal, quando aplicada tanto em

cavidades com término cervical limitado ao esmalte quanto estendendo-se ao cemento.

Mesmo considerando o avançado desenvolvimento dos materiais restauradores

estéticos e de novas técnicas restauradoras, a preocupação em se conseguir um apropriado

vedamento marginal na parede gengival continua sendo um desafio. Desta forma, essa

região continua ainda a ser o “calcanhar de Aquiles” das restaurações de classe II. Assim,

torna-se imprescindível a realização de estudos comparativos entre diversos materiais que

possam ser associados às resinas compostas, no sentido de minimizar o problema exposto.

Vários são os materiais e métodos sugeridos para a técnica mista, combinada ou

“técnica do sanduíche” com essa finalidade. Em função disso, os profissionais e até os

fabricantes estão interessados em descobrir qual das técnicas e/ou materiais comportam-se

melhor quando empregados na parede gengival, com o objetivo de suprir as limitações das

resinas compostas. Seria o cimento ionomérico mais efetivo que o amálgama ou o

compômero para vedar a interface da parede gengival? Seria a resina quimicamente

ativada específica para essa técnica mais efetiva que os materiais citados, como preconizam

FUSAYAMA 97, BERTOLOTTI 25 e o seu fabricante? A interface entre esses materiais não

permite infiltração? Qual interface é mais ou menos permeável: resina composta/materiais

para vedamento ou parede gengival/materiais para vedamento?

Para essas perguntas não foram encontradas respostas na literatura

especializada ou pesquisas que englobassem marcas comerciais

representativas desses materiais, de forma comparativa, a fim de definir

qual associação de materiais é a mais eficiente para diminuir ou impedir a

infiltração marginal.

Foram essas as razões que levaram a planejar a presente investigação,

com a finalidade de tentar esclarecer algumas dúvidas, estabelecendo

várias condições experimentais, vistas no capítulo proposição.
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2- Revisão de Literatura

As restaurações estéticas adesivas foram idealizadas por BUONOCORE 35,

em 1955, ao observar que o esmalte condicionado com ácido fosfórico permitia

uma eficiente retenção da resina acrílica à superfície de esmalte. Em 1963 esta

descoberta viu-se ainda reforçada quando BOWEN 27 preconizou as primeiras

resinas compostas, sugerindo que os comonômeros ativos de superfície à base de

NPG-GMA aumentariam a união das restaurações de resinas compostas aos

tecidos dentais, melhorando a adaptação deste material à superfície de esmalte. A

incorporação de partículas de reforço no interior da matriz resinosa fez com que

as propriedades físicas e a estética fossem aperfeiçoadas em relação ao cimento de

silicato e à resina acrílica, até então existentes.

Desde o desenvolvimento das resinas compostas, grande número de

estudos vem sendo realizado no sentido de avaliar o desempenho destes novos

materiais restauradores, inclusive com relação à microinfiltração marginal na

região cervical.

Com a melhoria de suas propriedades mecânicas, as resinas passaram a

ser sugeridas, ainda que com bastante cautela, para restaurações posteriores,

sendo utilizadas de maneira convencional ou em associação a outros materiais

restauradores, como o amálgama, os cimentos ionoméricos e as resinas

compostas modificadas por poliácidos.

Em 1965 PICKARD, GAYFORD 188 desenvolveram um estudo relacionado

com  a microinfiltração em restaurações de amálgama, tornando-se uma referência

sobre o assunto. O propósito deste foi revisar a literatura a respeito do assunto,

bem como descrever uma técnica através da qual pudessem avaliar in vitro,
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quantitativamente, a infiltração marginal nas restaurações de amálgama. Os

autores relataram técnicas descritas na literatura que utilizam ar pressurizado,

bactérias, penetração de corantes e isótopos radioativos. Relataram que o método

de penetração do corante possui a vantagem de favorecer a avaliação em toda a

periferia da restauração, possuindo, porém, a desvantagem de permitir que uma

grande infiltração em um determinado ponto nas proximidades marginais possa

mascarar uma pequena infiltração na interface adjacente a ele. Um outro fator

considerado negativo seria a impossibilidade de avaliar o comportamento de uma

mesma amostra em períodos posteriores, por ser esta destruída durante os testes.

Os autores avaliaram, ainda, diferentes meios de armazenamento dos espécimes

durante o desenvolvimento da pesquisa e concluíram que, para testes de

microinfiltração em restaurações de amálgama, o armazenamento em saliva não é

indicado. Esta possui alta viscosidade e componentes orgânicos e inorgânicos, não

presentes em testes laboratoriais. Tais fatores levaram os autores a concluir que,

em condições in vitro, os produtos de corrosão e depósitos bacterianos da saliva

artificial obstruem as vias de penetração do corante, impedindo, assim, uma

correta avaliação da capacidade de selamento marginal do material restaurador.

Afirmaram, também, que a infiltração é mínima nas restaurações mais antigas de

amálgama, provavelmente devido ao depósito de produtos de corrosão ou de

materiais orgânicos na interface dente/restauração.

Realizando um novo trabalho sobre adesão, BOWEN 28, em 1967, afirmou

que a força adesiva do material restaurador à estrutura dentária deverá ser em

todo momento tão resistente quanto as forças de tracionamento e cisalhamento

que possam ocorrer junto à interface das restaurações. Relatou que estas forças

podem ser originadas da contração volumétrica sofrida pelo material restaurador,

pelas forças externas e em parte pelas diferenças dos coeficientes de expansão

térmica dos materiais e estrutura dentária. Os testes in vitro que induzem a

microinfiltração podem estar clinicamente associados à quebra de parte da adesão

decorrente das forças geradas durante a mastigação. O autor avaliou que as forças
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geradas durante a contração de endurecimento das resinas compostas podem

gerar tensões de até 2,4 MPa.

Em 1972 WILSON; KENT 247 preconizaram um novo tipo de cimento

odontológico, o cimento de ionômero de vidro, um material translúcido,

considerado um híbrido entre os cimentos de policarboxilato e de silicato. Este

novo material baseava-se na rápida reação de presa entre partículas do silicato de

alumínio com íons liberáveis e copolímeros do ácido acrílico, recebendo o nome

genérico de ASPA. Os autores recomendaram este novo material para uso em

restaurações de dentes anteriores, restaurações de erosões, como base protetora e

para cimentação de restaurações metálicas. Para os autores, o cimento ionomérico

ASPA apresentou como vantagens em relação ao cimento de silicato uma

superfície mais resistente ao ataque por ácidos fracos e ao manchamento, menor

irritabilidade pulpar e capacidade de união ao esmalte dental. Segundo os autores,

o cimento de ionômero de vidro representava um desenvolvimento lógico do

cimento de silicato que havia sido até então amplamente usado pelos cirurgiões

dentistas, desde a sua invenção nos anos iniciais deste século. O cimento de

ionômero de vidro foi considerado um tipo especial de resina composta, onde a

matriz/partícula se forma durante a reação de presa e se auto-ajustam, tornando-

se esses materiais resistentes aos ciclos térmicos e mecânicos.

Em 1975 ALHAMADANI; CRABB 2, preocupados com os resultados

condizentes à adaptação das resinas compostas, testaram alguns sistemas

restauradores adesivos, o Palakav, resina à base de metacrilato, e as resinas

Adaptic e Cosmic, à base de bisfenol. Restaurações de classe V e II foram

realizadas em 100 dentes. Um total de 70 cavidades foram restauradas com a

resina Palakav, 40 com a resina Adaptic e 20 com a Cosmic. Em metade dos

espécimes correspondentes a cada grupo o condicionamento ácido não foi

realizado e, para a outra metade, realizou-se o condicionamento prévio com ácido
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cítrico a 50%. Os espécimes foram armazenados em solução fisiológica a 37°C por

um período de 24 horas e, precedendo o polimento das restaurações, foram os

mesmos imersos em anilina azul a 2%, onde aguardaram 72 horas. A análise

realizada em um microscópio eletrônico evidenciou que a penetração do corante e

a presença de fendas para as restaurações de classe V ocorreram em todos os

espécimes, tendo sido marcadamente superiores nas interfaces cervicais. Por

conclusão, os autores relataram que as resinas compostas examinadas se

mostraram melhores quanto ao selamento marginal, comparadas às resinas sem

carga, como já se esperava devido às suas propriedades físicas, mas ainda

requerem uma perfeita adaptação marginal.

Através de uma revisão literária, KIDD 132, em 1976, abordou a

microinfiltração como sendo a passagem de bactérias, fluidos, moléculas ou íons

na interface estrutura dentária/material restaurador. Os problemas como cáries

secundárias, descoloração marginal, hipersensibilidade, mudanças pulpares e a

biocompatibilidade dos materiais são fatores diretamente relacionados com a

microinfiltração. Nesse estudo, a autora enfatizou o fato de ainda não existir um

material restaurador que seja apto em aderir quimicamente à superfície dentária,

proporcionando assim um perfeito selamento marginal, capaz de resistir às

mudanças de temperatura e à umidade no interior da cavidade bucal. Várias

técnicas têm sido aplicadas com o intuito de investigar as propriedades de

selamento das restaurações de amálgama. Todas elas evidenciam a ocorrência de

uma extensiva infiltração marginal ao redor das restaurações recentes, ao passo

que a percolação marginal decorrente das mudanças térmicas permite que os

fluidos ocupem a interface amálgama/estrutura dentária, apresentando-se a

infiltração consideravelmente reduzida nas restaurações antigas. Talvez esse

fenômeno seja atribuído à formação dos produtos de corrosão na interface

estrutura dentária/amálgama. A autora relata que o verniz cavitário previamente

aplicado nas paredes cavitárias é efetivo em reduzir a microinfiltração marginal

inicial. Com relação às resinas acrílicas e compostas, parece que a termociclagem
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destrói rapidamente o selamento inicial, embora ainda existam na literatura

poucos estudos abordando o comportamento das resinas compostas. A diferença

no desempenho dos materiais está provavelmente relacionada à diferença no seu

coeficiente de expansão térmica.

Em 1977 HEGDAHL; GJERDET 116 estudaram in vitro a contração

desenvolvida durante a polimerização das resinas compostas restauradoras,

assim como a magnitude das forças de tensão exercidas sobre as paredes de

esmalte das cavidades restauradas. Foram determinadas no entanto a força de

contração e a contração linear de três marcas comerciais de resinas compostas

quimiopolimerizáveis: Adaptic (J&J), Concise (3M) e Restodent (Lee

Pharmaceuticals). A porcentagem das forças de contração foi avaliada durante um

período de duas horas, registrando os valores de 1,21; 1,30; 1,92 MPa para as

resinas Adaptic, Concise e Restodent, respectivamente, e os valores de 0,42; 0,48;

0,90% correspondentes à contração linear dos materiais, na mesma ordem.

Os dados obtidos indicaram que, quanto mais a resina contrai durante a

polimerização, maior será o estresse desenvolvido quando a mesma for contida. O

estresse dependerá da resiliência da estrutura na qual a resina estará aderida.

Parece ser grande a diferença entre as medidas de força de contração e força de
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tensão que ocorrem no esmalte sadio, podendo-se concluir que o estresse atuante

nessa estrutura é baixo quando comparado às forças de tensão que ali ocorrem.

Os resultados encorajadores alcançados pelas restaurações de resina

composta em dentes anteriores têm levado ao uso desses materiais em cavidades

de classe I de molares e pré-molares. Em 1978 LÜSCHER et al. 147 considerando

que os princípios da  retenção mecânica, forma de resistência e extensão por

prevenção estavam se tornando menos significantes, investigaram através de

estudos laboratoriais o comportamento de várias resinas compostas aplicadas em

restaurações de classe II MOD, preparadas de acordo com os princípios adesivos

em 40 dentes molares hígidos. As restaurações seriam avaliadas quanto à

microinfiltração e adaptação marginal. Os dentes preparados foram divididos em

oito grupos experimentais: grupo 1 - resina Epoxident (Lee Pharmaceutical);

grupo 2 - cavidades com a porção proximal de forma ovóide e margens de esmalte

biseladas, também restauradas com Epoxident; grupo 3 - cavidades

convencionalmente preparadas, preenchidas com a resina Restodent (De Trey

GmbH); grupo 4 - cavidades semelhantes ao grupo 2, restauradas com a resina

Restodent; grupo 5 - cavidades convencionais restauradas com a resina Cosmic

(De Trey GbmH); grupo 6 - procedimentos idênticos ao grupo anterior com a

adição da aplicação de um primer; grupo 7 - cavidades restauradas com a resina

Adaptic (J&J), sem a utilização do agente de união; grupo 8 - igualmente

restaurado como no grupo 7, diferenciando-se deste pela aplicação de um agente

de união (J&J). Após o polimento, duas camadas de esmalte de unha foram

aplicadas sobre os dentes, restando livre as superfícies proximais, tendo sido os

espécimes imersos em solução de fucsina a 0,5% por 20 horas. Após secionados

longitudinalmente, foram avaliados quanto à penetração do corante nas margens

proximais. Os resultados indicaram que a combinação de um selante de baixa

viscosidade com a resina restauradora (grupo 8) aumentou consideravelmente a

adaptação marginal e inibiu a microinfiltração nas cavidades preparadas de
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acordo com os príncipios adesivos. As cavidades adesivas são aquelas que

apresentam uma larga margem de esmalte biselada e um tamanho reduzido.

Fonte: LÜSCHER et al. 147

FIGURA 2.3- aspecto proximal de um preparo cavitário
com configuração adesiva

Nos espécimes do grupo 7, nos quais não se utilizou o selante, a adaptação

marginal foi marcadamente deteriorada, tendo sido a mesma incompleta nas

cavidades convencionais referentes aos grupos 1 e 5 (Epoxident - Cosmic);

entretanto, no grupo 5, a penetração do corante apresentou-se significantemente

reduzida, em comparação aos grupos 1 e 4 (Restodent). No grupo 6, o emprego do

primer preveniu quase que inteiramente a infiltração, mesmo não tendo ocorrido

uma perfeita adaptação.

1 2 3 4 5 6 7 8
1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Fonte: LÜSCHER et al. 147

FIGURA 2.4- Médias de penetração do
corante na interface das restaurações

SMITH; WILSON; COMBE 218, em 1978, considerando ser necessário o

desenvolvimento de estudos avaliando as propriedades físicas e mecânicas das

novas ligas esféricas com alto conteúdo de cobre, observaram in vitro a

microinfiltração decorrente do emprego destas, em comparação às ligas
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convencionais de corte irregular e de partículas esféricas. Cavidades de classe II de

forma oval foram confeccionadas nas faces M e D de 65 pré-molares extraídos.

Para cada liga foram determinadas quatro condições experimentais, sendo as

cavidades restauradas com e sem o uso do verniz cavitário, em dois diferentes

tempos de avaliação (imediatamente e 14 dias após a inserção do amálgama). Os

espécimes foram armazenados em solução promotora de corrosão (solução de

Ringer’s). Decorrido os períodos pré-determinados, os espécimes foram

submetidos à termociclagem em solução de azul de metileno a 2% e fluoresceína,

por 1 hora, nas temperaturas de 4ºC e 60ºC. Posteriormente, através da análise

microscópica, foi determinado para cada espécime o grau de penetração do

corante nas margens da restauração. Pelos resultados obtidos, os autores

observaram ter sido a microinfiltração menor com o emprego das ligas

convencionais de partículas esféricas comparada às ligas de corte irregular, em

todas as situações testadas. Foi observado também um alto escore de penetração

do corante, exibido em 14 dias pelas ligas esféricas com alto conteúdo de cobre

associadas ao uso do verniz cavitário, o que poderia, segundo os autores, ser

resultado do baixo índice de corrosão destas ligas, da perda do verniz no meio

corrosivo ou por ambos os fatores. O índice de infiltração medido imediatamente

após a condensação do amálgama não foi estatisticamente significante entre as

três ligas empregadas, embora tenha sido conferido às ligas com alto teor de cobre

o menor índice de infiltração, provavelmente pelo motivo do verniz cavitário se

manter presente na interface das restaurações. Pelo presente estudo, pode-se

observar que nem sempre se alcança um resultado satisfatório quanto à

condensação e adaptação do material com a utilização de limalhas de corte

irregular e de partículas esféricas convencionais, como exemplificado pelas figuras

abaixo apresentadas pelos autores 218, correspondentes aos cortes demonstrativos

da aparência das restaurações de amálgama, empregando-se três diferentes tipos

de limalha, após submetidas aos testes de microinfiltração marginal .
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Por acreditar na microinfiltração como o principal problema associado às

restaurações, GOING 103, em 1979, revisou a literatura constatando a existência de

novos materiais, técnicas, métodos de análise e diagnósticos os quais oferecem

eventualmente a oportunidade de eliminar a infiltração nas margens das

restaurações. Observou técnicas diversas para confecção de cavidades e aplicação

das resinas compostas, a maioria afirmando que o condicionamento ácido do

esmalte e o emprego de um material de baixa viscosidade favorecem o selamento

marginal, sugerindo conseqüentemente uma configuração cavitária com

preservação da maior quantidade possível de esmalte adjacente. Alguns dos

trabalhos revisados recomendam a confecção do bisel proximal, propiciando além

de uma maior definição a exposição da subsuperfície de esmalte, mais reativa aos

efeitos do condicionamento ácido. Outros, sugerindo diferentes terminações, sem

bisel, bisel curto, chanfrado, ângulos internos arredondados, enfim as mais

variadas sugestões, as quais não poderão ser aplicadas em todas as situações.

Com relação às restaurações de amálgama, o autor ressaltou que, embora vários

outros procedimentos clínicos sejam importantes para o sucesso das restaurações,

aquele que melhor controla a microinfiltração marginal consiste na aplicação de

duas camadas de verniz copal em todas as superfícies cavitárias, incluindo o

ângulo cavosuperficial. O autor concluiu que, mesmo com o progresso

significativo dos novos materiais e técnicas de aplicação das resinas compostas, o

problema da microinfiltração continua. Na realidade, existem meios para reduzi-

lo, mas não para eliminá-lo. Assim, o objetivo dos trabalhos futuros deverá ser a

busca de materiais e técnicas com a finalidade de eliminar a fenda marginal

conseqüente da contração de polimerização associada às resinas.

Através de trabalho de Dissertação, apresentado à FOB-USP em 1979,

ÁVILA JÚNIOR 15 comparou o grau de infiltração marginal em restaurações

realizadas com diferentes materiais restauradores plásticos. Cavidades simples,

similares às de classe V, foram preparadas no 1/3 médio de 150 dentes humanos

extraídos e distribuídas em três grupos de 50 unidades cada, os quais seriam



18

avaliados nos períodos de 24 horas, uma semana e um mês. Um amálgama de

prata (Finalloy), um cimento de silicato (Porcelana), uma resina acrílica (Sevitron)

e uma resina quimicamente ativada (Concise) foram os materiais envolvidos no

estudo. Cada grupo foi por sua vez subdividido em 5 subgrupos de 10 unidades,

restaurados com os quatro materiais plásticos, sendo que para a resina composta

foram utilizados 20 dentes, 10 para cada técnica de manipulação, constituindo as

seguintes condições experimentais: Grupo A -  para cada subgrupo foi utilizado

um material restaurador. Em um dos subgrupos relacionados ao emprego da

resina composta, foi a mesma manipulada seguindo as recomendações do

fabricante e, para o segundo, a resina pasta e a resina fluida foram manipuladas

em conjunto. Após restaurados, os espécimes eram mantidos por uma hora

imersos em saliva artificial a 37°C e então submetidos a 3 ciclagens térmicas em

saliva artificial corada com fluoresceína sódica em um período de 24 horas.  Para

os grupo B e C,  diferenciou-se apenas o tempo de armazenamento dos espécimes

sendo de uma semana e um mês respectivamente, realizando-se 3 ciclagens

térmicas diárias. Ao término da última termociclagem, os dentes eram seccionados

e microscopicamente avaliados quanto ao grau de penetração do corante. Com

base nos resultados, o autor concluiu que: - o índice de infiltração foi variado entre

os diferentes materiais testados; o amálgama e a resina composta apresentaram

menores índices de infiltração no intervalo de 24 horas; a resina composta

apresentou a melhor capacidade de vedamento marginal em relação aos demais

materiais, nos intervalos de 1 semana e 1 mês; a modificação da técnica de

manipulação da resina composta não influenciou a intensidade de infiltração

marginal.

Foi também com o intuito de observar o desempenho das ligas com alto

conteúdo de cobre que, em 1980, ANDREWS; HEMBREE JÚNIOR 6 estudaram in

vitro a infiltração marginal decorrente da utilização de oito destas ligas de

amálgama (Micro II, Optaloy II, Dispersalloy, Sybraloy; Cuperalloy, Aristalloy CR,

Indiloy e Tytin), comparando-as com uma liga do tipo convencional (Velvalloy).
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Para realização dos testes, cavidades de classe II foram preparadas em dentes

caninos e pré-molares humanos extraídos. O verniz cavitário não foi empregado

previamente à inserção do amálgama. Após restaurados, os espécimes sofreram

tratamento térmico e penetração de isótopos Ca. Através dos resultados da

avaliação, os autores puderam concluir que a infiltração diminuiu mais

lentamente nas ligas com alto conteúdo de cobre, mas ao final de dois anos havia

praticamente paralizado em todas elas.

Em 1982 BAUSCH et al. 18 resolveram avaliar a contração gerada durante a

polimerização de algumas resinas compostas, verificando, ainda, a influência de

diversas variáveis sobre seu desempenho. Direcionando os resultados para uma

realidade clínica, foi determinada a contração volumétrica sofrida pelos materiais.

Os autores esclareceram que a contração de polimerização consiste no resultado

do reordenamento das moléculas em um espaço menor àquele requerido no

estado líquido. Explicam que, após o início da polimerização, com o material ainda

no estado plástico, acontece uma grande contração da massa. O resultado desta

contração é clinicamente insignificante perto da que acontece a partir do início da

geleificação, tornando-se um material rígido, provocando tensões que só serão

compensadas pelo fluxo do material. Pouco se conhece sobre o mecanismo dos

movimentos internos (fluxo) da resina, quando inserida em uma cavidade e

polimerizada livremente, aderindo às suas paredes. Admite-se que a resina se

contrai em direção à fonte de luz ou ao centro do corpo, de acordo com o sistema

de ativação empregado. Quando a resina composta se adere às paredes cavitárias,

duas possibilidades poderiam ser esperadas: que a resina se desprenda destas

paredes ou ceda sem gerar tensões às mesmas. Poderia existir uma possibilidade

intermediária, em que as tensões seriam geradas internamente no material. Caso a

resina apresentasse suficiente flexibilidade, estas tensões poderiam ser

compensadas, porém, nas resinas com alto módulo de elasticidade esta

possibilidade pode ser desprezada e conseqüentemente ocorrerão degradação e

rachaduras no material. Os autores consideram a contração de polimerização do
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material restaurador como um dos fatores mais importantes que interferem na

longevidade das restaurações.

Considerando que a contração de polimerização das resinas compostas

consiste em uma das causas de falhas marginais por dificultar a obtenção de uma

adequada adesividade, em 1982 BOWEN; RAPSON; DICKSON 29 avaliaram,

além dessa propriedade, a expansão higroscópica das resinas compostas. Foi com

a finalidade de verificar se os materiais expandiam o suficiente para compensar a

contração de polimerização inicial que quatro marcas comerciais de resina foram

testadas: Adaptic, Cervident, Concise e Nuva-Fil, uma resina acrílica Sevitron e

três resinas experimentais com 75% de carga. A diferença característica

apresentada por tais materiais consistia no monômero diluente (TEGMA, HEMA e

Silano). Os resultados obtidos após os testes mostraram que estes materiais

contraem durante a polimerização, expandindo-se posteriormente quando

submersos em água. No entanto, apenas os espécimes de resina acrílica e de uma

resina composta experimental, onde o monômero era o HEMA, expandiram o

suficiente para compensar a contração inicial. Os autores concluíram que a

expansão higroscópica pode contribuir para aliviar as tensões acumuladas

durante a contração de polimerização, sendo portanto possível formular resinas

compostas que permitam uma expansão higroscópica suficientemente alta para

compensar a contração inicial sofrida pelo material.

Com a finalidade de analisar a infiltração marginal em restaurações de

amálgama, FANIAN; HADAVI, ASGAR 82, em 1983, realizaram um trabalho de

pesquisa com a finalidade de observar a capacidade de selamento marginal de

diversas ligas e a relação desta com as alterações dimensionais sofridas, assim

como o desempenho de uma técnica modificada de ar pressurizado. Os testes

foram realizados 24 horas após o preparo das amostras. Para analisar a alteração

dimensional seguiu-se a especificação nº 1 preconizada pela ADA. O Tytin, o



21

Dispersalloy, o Fine Cut, o Spherical, o Ease e o New True Dentalloy foram as

ligas envolvidas neste trabalho. Os resultados evidenciaram um grau

significantemente maior de infiltração  para a liga Fine Cut, em relação às demais.

LIGA
Infiltração Marginal
ml . 15min -1

Desvio
Padrão

Mudança dimensional
µµ m . cm -1

Spherical

Tytin

New True Dentalloy
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    0
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Fonte: FANIAN et al. 82

FIGURA 2.11- Resultado dos testes de infiltração marginal realizados por FANIAN et al. 82

Os autores abordaram através da discussão que os resultados deste estudo vêm

confirmar que o selamento marginal das restaurações de amálgama com alto teor

de cobre compara-se favoravelmente ao amálgama contendo baixo teor deste

elemento e que, recentemente, foi mostrado que a elevada infiltração inicial

ocorrida nestas ligas contendo grande porcentagem de cobre pode ser ocasionada

pela sua alta resistência à corrosão. Os autores consideram que a microinfiltração

nas restaurações de amálgama não depende unicamente do tipo e forma da

partícula empregada ou de seu conteúdo de cobre, nem deve ser julgada com base

em sua composição e que uma pequena alteração dimensional como a preconizada

pela ADA (+ 5 µm) não interfere significantemente no índice de infiltração

marginal; somente os amálgamas que apresentam alteração dimensional em torno

de - 20 µm/cm-1 desfavorecem a adaptação marginal. Outras condições como a

plasticidade da mistura, a elasticidade do molde cavitário e as propriedades de

condensação podem até certo ponto compensar a contração do amálgama.

Concluindo, os autores relataram que a técnica do ar pressurizado empregada

neste estudo foi capaz de avaliar quantitativamente a infiltração nas margens das

restaurações, com a vantagem de não apresentar este método procedimentos
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destrutivos, permitindo a realização de estudos cronológicos posteriores de

corrosão, utilizando os mesmos espécimes.

O trabalho de pesquisa desenvolvido in vitro por GOTTLIEB et al. 107, em

1983, apresentou por propósito analisar a infiltração marginal em restaurações de

amálgama realizadas com ligas convencionais e com alto conteúdo de cobre.

Cavidades de classe V foram confeccionadas em 160 dentes pré-molares humanos

extraídos, os quais foram distribuídos em quatro grupos experimentais:

1- restaurações com liga convencional (Velvalloy);

2- restaurações com liga de alto conteúdo de cobre (Tytin);

3-4 - mesmas condições dos grupos 1 e 2, com aplicação do verniz cavitário

(Copalite) antecedendo a inserção do amálgama.

Após 24 horas, realizou-se o polimento das restaurações, sendo as amostras

armazenadas em saliva artificial durante 2 semanas, 3, 6 e 12 meses. Ao término

de cada período determinado, os espécimes foram submetidos a 400 ciclos

térmicos por 3 horas, nas temperaturas de 5ºC e 55ºC. A infiltração marginal foi

determinada através do uso de solução corante radioativa e de auto-radiografias.

Pelos resultados pode-se verificar que as restaurações com o amálgama

convencional, sem o uso do verniz cavitário, apresentaram redução da

microinfiltração marginal gengival e oclusal, após o armazenamento em saliva

sintética durante 6 e 12 semanas, respectivamente. Com a aplicação do verniz

cavitário antecedendo a inserção do amálgama convencional, houve redução da

microinfiltração marginal oclusal somente no intervalo de 2 semanas. Por outro

lado, as restaurações com amálgama de alto conteúdo de cobre exibiram marcada

infiltração durante todo o estudo e, aos 12 meses, houve maior ocorrência de

espécimes com o índice máximo de infiltração marginal em comparação às

restaurações realizadas com a liga convencional. Foi observado, ainda, que a

aplicação do verniz cavitário associado ao amálgama contendo alto teor de cobre

não apresentou efeito significativo quanto ao selamento marginal das

restaurações.
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MATERIAL
 RESTAURADOR

2 semanas

A      B     C

       ESCORES

3 meses

A      B     C

6 meses

A      B     C

12 meses

A      B     C

Amálgama convencional 0       0     10 0       0     10 0       2      8 1       8      1

Amálgama convenc. +
verniz

0       2       8 0       0     10 4       3      3 0      10     0

Amálgama c/ alto teor
de cobre

1       1      8 0       0     10 1       0      9 1       2      7

Amálgama c/ alto teor
de cobre + verniz

0       3      7 0       0     10 0       2      8 0       5      5

Fonte: GOTTLIEB et al. 107

FIGURA 2.12- número de espécimes com diferentes escores de infiltração na
margem gengival, para os diferentes intervalos de tempo estudados por GOTTLIEB
et al.107 A = nenhuma infiltração ; B = infiltração em esmalte ; C = infiltração na junção esmalte-
dentina

Em 1983 GOLDMAN 105, baseado no fato de que a adaptação marginal das

restaurações é prejudicada pela contração de polimerização do material utilizado,

desenvolveu um estudo com a finalidade de avaliar a contração volumétrica das

resinas compostas foto e quimicamente ativadas. Foi observado que a maioria das

resinas quimicamente ativadas apresentaram maior contração volumétrica

(Cervident - 5,68%; Restodent - 3,31%; Silar - 2,69%; Adaptic - 2,49%), comparadas

às resinas fotoativadas (Visio-Dispers - 2,58%; Visiofil - 1,67%; Heliosit - 1,67%).

Foi constatado que, com 60% de partículas de carga na composição das resinas, a

contração é reduzida de 9% para 3%. O autor afirma  que tais partículas de carga

não necessitam ser inorgânicas, uma vez que as partículas orgânicas pré-

polimerizadas das resinas de micropartículas não experimentam nova contração.

Assim sendo, concluiu que são vários os fatores que determinam a magnitude da

contração de polimerização e que, para a obtenção de restaurações com perfeita

adaptação marginal, seria imprescindível o emprego de resinas compostas com

baixa porcentagem de contração volumétrica.
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Material
Densidade

 X
103 Kg/m3

Conteúdo
Inorgânico

( % )

Conteúdo
Orgânico

( % )

Monômeros
reativos
( vol. % )

Contração de
Polimerização

( vol. % )

Cervident
Powderlite
Restodent
Isocap N
Enamelite
Isocap S
Compocap
Lee Microfill
Profile
Ultrafill
Clearfil F11
Miradapt
Silar
Cosmic
Finesse
Isopast
Adaptic
P 10
Adaptic RO
Prestige Plus
Concise
Concise RO
Vytol
Visidispers
Prismafil
Visiofil
Heliosit

1,69
1,90
1,88
1,34
1,75
1,33
2,01
1,52
2,18
2,03
1,95
2,17
1,50
2,16
1,38
1,35
1,97
2,07
2,03
2,03
1,99
2,22
2,09
1,60
2,08
2,09
1,36

61
75

65,8
30,3
64,5
31,2
79,4
52,6
80,2
76,0
75,3
81,1
50,9
79,4
33,7
37,2
77,2
83,6
77,5
78,1
78,7
81,5
79,6
61,8
75,2
83

38,8

36,3

38,3

4,0

24,3

28,0
32,7

29,2

61
46
53
38
57
36
40
59
34
42
45
34
33
35
45
38
43
35
41
40
41
32
37
55
41
35
41

5,68
3,95
3,31
3,27
3,24
3,02
2,52
5,17
2,94
2,77
2,74
2,69
2,69
2,67
2,57
2,52
2,49
2,46
2,32
2,29
2,14
2,03
1,90
2,58
2,38
1,67
1,67

Fonte: GOLDMAN 105

FIGURA 2.13- Características de vários materiais restauradores resinosos,
citados por GOLDMAN 105

Baseando-se no fato dos vernizes cavitários serem utilizados como

forramento em restaurações de amálgama, para a obtenção de um selamento

marginal precoce, MURRAY; YATES; WILLIAMS 172, em 1983, utilizando quatro

vernizes cavitários (Copalite, Caviline, Balsamic’s azul, SS White Cavity Varnish) e

uma solução fluoretada, avaliaram o efeito destes sobre a microinfiltração nestes

tipos de restaurações. Cavidades de classe V foram confeccionadas em 200 dentes

humanos extraídos e divididos em sete condições experimentais. Quatro grupos

receberam cada qual um tipo de verniz cavitário; o quinto grupo foi por sua vez

tratado com a solução fluoretada e, como controle, os dois últimos grupos foram
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restaurados apenas com o amálgama Dispersalloy. Os espécimes eram

armazenados em água à 37º C durante intervalos de 24 horas, 7 dias, 3 e 6 meses.

Ao final de cada período de armazenamento, eram os mesmos submetidos à

ciclagem térmica correspondente a 100 ciclos nas temperaturas de 4º C e e 58º C,

com duração de 1 minuto em cada banho, sendo posteriormente o grau de

infiltração determinado através do uso de corante radioativo (Ca++) e de auto-

radiografias. Os resultados evidenciaram uma infiltração marginal de moderada a

severa nos espécimes termociclados após 24 horas e apenas moderada nos

espécimes termociclados após 6 meses de armazenamento. Entre os vernizes

cavitários, o selamento de margem mais constante foi obtido com o Copalite,

acarretando uma infiltração pequena ou nenhuma infiltração em todos os

períodos de tempo observados. O Caviline mostrou boa capacidade de selamento

inicial, com decréscimo até o período de 6 meses e, nos demais, a infiltração

resultante foi correspondente a uma variação de moderada a severa, não se

diferenciando do grupo controle. Foi observado, ainda, com exceção do grupo

Copalite, cuja infiltração foi mínima em todos os períodos, ter havido uma

diminuição da microinfiltração entre os intervalos de 3 e 6 meses, devido

provavelmente a fatores como deposição dos produtos de corrosão e não em

razão de suas propriedades. Devido à homogeneidade de seus resultados,

segundo os autores, o verniz Copalite é o mais indicado para minimizar a

microinfiltração em restaurações de amálgama.

As figuras abaixo exemplificam os espécimes com os diferentes escores de

infiltração observados por Murray et al 172.

FIGURA 2.14- Escore 0 - nenhuma evidência de penetração
de isótopos entre a estrutura dentária e o material
restaurador.
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No ano de 1984 DAVIDSON; DE GEE; FEILZER 65 observaram a

ocorrência de microinfiltração em restaurações de classe V, confeccionadas com

duas resinas compostas de micropartículas, uma fotoativada (Silux) e a outra

ativada quimicamente (Silar), determinando ainda a força de contração de cada

uma delas durante a polimerização. Foi observada a influência desta força sobre a

adesão dos materiais à dentina, utilizando o adesivo dentinário Scotchbond.

Calculou-se, também, a força de união entre resina composta/ adesivo dentinário,

em diferentes intervalos de tempo. A microinfiltração foi observada numa

porcentagem inferior a 20% nas interfaces relacionadas ao esmalte, ocorrendo a

mesma em 100% das paredes dentinárias. Os valores da resistência  de união

foram  superiores  em  todos  os  períodos  avaliados,   em comparação  às forças

geradas  durante  a contração linear das resinas, alcançando valores de até 2,4

MPa.  Os  autores  esclareceram  que,  quando  a contração  linear  for  restrita

a  uma  única  direção,   o  resultado   será  uma   apropriada  adesão  entre

compósito  e  dentina.  Caso  existam  poucas  paredes  cavitárias  para  a

aderência  do  material e sendo a
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contração linear restrita, a contração volumétrica será compensada pelo

escoamento da resina composta, o que não ocorrerá quando a cavidade

apresentar uma única superfície livre, onde as tensões podem alcançar até 20

MPa, dependendo da configuração cavitária. Os autores concluíram que resinas

compostas com valores menores de contração de polimerização devem ser

desenvolvidas, juntamente com adesivos que possuam maior força de adesão à

dentina, e novas técnicas de preparos cavitários com configurações próprias para

restaurações adesivas devem ser estudadas, para que um selamento marginal

estável seja obtido.

FIGURA 2.18- Representação esquemática de vários padrões de contração, apresentada
por DAVIDSON et al. 65, resultantes das diferentes configurações cavitárias e as
respectivas formas de falhas na adesão. C=compósito ; D=dentina ; E=esmalte
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A necessidade de desenvolver sistemas adesivos capazes de promover

reação química entre as resinas compostas e as estruturas dentárias consiste

atualmente na principal preocupação dos pesquisadores. Em 1985 Mc LEAN;

PROSSER; WILSON 157 questionaram se o uso dos cimentos ionoméricos em

associação às resinas ofereceriam possivelmente uma solução. A dentina ou

esmalte cervical seriam selados com o cimento de ionômero de vidro, sendo a

resina composta utilizada para restaurar a estrutura de esmalte. Assim, o estudo

por eles desenvolvido, através do qual procuraram associar as propriedades

favoráveis destes dois materiais, indicou o cimento de ionômero de vidro como

base para as restaurações de resinas compostas. A possibilidade de ocorrer adesão

entre a resina e o ionômero foi examinada com o emprego da resina Espe Visio-

Dispers e o cimento ionomérico Espe Ketac cement, sendo a força adesiva

investigada por meio de testes de cisalhamento. Através da microscopia

eletrônica, observou-se que a superfície do ionômero poderia ser condicionada

com o ácido fosfórico, proporcionando uma superfície mais áspera, o que

favoreceria a união com a resina composta. O condicionamento provocaria o

aparecimento de fendas e espaços, pela extração do cálcio, alumínio e sílica do

cimento. A análise das superfícies de ambos os materiais mostrou projeções e

espaços vazios, comprometendo a interação mecânica entre eles. Os testes de

cisalhamento apresentaram valores de 10,25 + 1,61 MPa, quando o ionômero

recebia o condicionamento ácido, e de 6,5 + 3,0 Mpa, quando o mesmo não era

realizado. Como esta diferença mostrou-se estatisticamente significante,

consideraram que o condicionamento ácido do cimento favorece a força de união

na interface iômero de vidro/resina composta. Consideraram, também, que a

força de união entre os dois materiais parece ser maior que a resistência inerente

do próprio cimento ionomérico, tendo em vista a ocorrência de fraturas de

natureza coesiva no corpo deste material. Nesse mesmo trabalho os autores

descreveram a técnica recomendada para restaurar cavidades de classes III e V,

utilizando estes dois materiais.
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Os autores esclareceram ser este um método de restauração de fundamental

importância, por proporcionar a fixação da resina ao esmalte e dentina, utilizando

o cimento ionomérico como agente intermediário, melhorando assim o aspecto

estético da restauração e aumentando o poder de adesão do material retaurador à

cavidade. Foi discutido ainda, que a força de adesão dos cimentos à estrutura

dental poderia ser aumentada através do uso de condicionadores dentinários tais

como o ácido poliacrílico, o ácido tânico ou o dodecim. Tais substâncias não

danificariam a superfície dentinária e seriam mais efetivas do que os agentes

desmineralizantes como o ácido cítrico e o EDTA, que alteram a composição

mineral da dentina. Os autores consideraram que a longevidade das restaurações

posteriores por meio desta técnica ainda não foi estabelecida.
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As figuras abaixo, apresentadas por Mc LEAN et al. 157, ilustram o efeito do
condicionamento ácido na superfície do cimento ionomérico.

As figuras abaixo ilustram a superfície da resina composta em contato com o
cimento ionomérico.

FIGURA 2.23- Superfície da resina
composta em contato com o cimento
ionomérico não condicionado,
apresentando projeções e espaços vazios

 FIGURA 2.24- Superfície da resina composta
em contato com o cimento ionomérico
condicionado, apresentando uma superfície
com maior erosão, cujos ângulos com
aspectos agudos foram removidos
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A infiltração marginal e a conseqüente sensibilidade pós-operatória

continuam sendo fatores preocupantes relacionados com as restaurações estéticas

de resina composta. Vários estudos têm sido desenvolvidos, com resultados

favoráveis quanto à redução ou eliminação da microinfiltração nas restaurações

de resina com margens em esmalte. Foi com este mesmo intuito que WELSH;

HEMBREE 240, em 1986, testaram a infiltração resultante do uso de quatro marcas

comerciais de materiais restauradores inseridos em cavidades simulando abrasão

ou erosão cervical, cujas margens gengivais se estendiam à região de cemento. A

resina Concise foi utilizada como controle positivo e o cimento ionomérico Fuji

aplicado em toda a superfície cavitária consistiu no controle negativo, uma vez

que esse material adere quimicamente à superfície de dentina ou cemento, sendo

testadas, também, as resinas Dent-Mat e Clearfil. Um total de setenta e dois dentes

incluindo anteriores e pré-molares foram restaurados e termociclados. Cada

grupo de espécimes foi testado nos períodos de uma semana, três e seis meses. A

adaptação marginal para cada espécime foi avaliada pela presença de isótopos na

interface estrutura dentária/material restaurador. Os resultados acusaram uma

infiltração cervical significante para as resinas Dent-Mat, Concise e Clearfil em

todos os intervalos de tempo. Os melhores resultados foram correspondentes ao

cimento de ionômero de vidro Fuji, com mínima infiltração de isótopos.

Com o propósito de favorecer a adaptação marginal das restaurações de

resinas compostas e considerando o procedimento de inserção incremental do

material, em 1986 LUTZ; KREJCI; OLDENBURG 149 realizaram um trabalho de

pesquisa, com o propósito de desenvolver uma técnica restauradora que

permitisse uma ótima adaptação de todos os incrementos de resina, através da

inserção multi-incremental. Os autores tinham por segundo objetivo avaliar a

estabilidade da adaptação alcançada, quando submetidas a esforços térmicos e

mecânicos, tornando essa adaptação, se necessário, ainda mais resistente.

Cavidades MOD foram confeccionadas em dentes molares extraídos, em quatro
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grupos de seis elementos cada, os quais receberam diferentes técnicas de

restauração.

O grupo I foi restaurado com uma resina híbrida após aplicação do agente de

união, porém, sem o condicionamento prévio do esmalte. O grupo II diferenciou-

se do primeiro apenas pelo condicionamento da superfície de esmalte e, o grupo

III, pela adição de uma base de cimento de ionômero de vidro, cuja superfície

apresentou-se devidamente condicionada.  Para o grupo IV, os mesmos passos

restauradores do grupo anterior foram seguidos, não procedendo apenas ao

condicionamento ácido da superfície do cimento ionomérico. Os materiais

envolvidos neste estudo foram: o sistema restaurador Brilliant Lux (Coltene) e o

cimento de ionômero de vidro Ketac-Bond (ESPE). Todas as cavidades foram

restauradas empregando a técnica incremental, realizando-se o polimento das

restaurações imediatamente após a polimerização do material. Em seguida, uma

força de 72,5 N para 500 ciclos de força mecânica  a 1,5 Hz foi aplicada, sendo

posteriormente os espécimes submetidos a 2.500 ciclos térmicos nas temperaturas

de 5ºC e 55ºC. Dando continuidade, as superfícies proximais das restaurações
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foram quantitativamente avaliadas quanto à micromorfologia das suas interfaces

e semiquantitativamente avaliadas, utilizando a medida de escores, para

determinar o índice de penetração do corante. Os autores consideram o conceito

dos vetores de contração direcionados às paredes cavitárias favorável à ótima

adaptação da restauração, como observado pelos resultados relacionados aos

grupos I, II e III.

Antecedendo a exposição aos esforços térmico-mecânicos, 90% dos espécimes

apresentaram excelente adaptação marginal, o que não foi observado para o

grupo I. O grupo II apresentou uma significante melhora na adaptação do

material ao esmalte. A porcentagem de margens oclusais com excelente adaptação

observada implica no emprego da sofisticada técnica de inserção e polimerização

do material, compensando em volume a contração de polimerização,

proporcionando um ótimo selamento marginal. Com relação ao uso dos cimentos

ionoméricos associados às resinas compostas, os autores explicam que, além das

excelentes propriedades oferecidas por estes materiais, duas outras vantagens

devem ser consideradas: 1- o volume de resina é reduzido e conseqüentemente

será reduzido, também, o volume da contração de polimerização; 2- a área de

superfície livre aumenta em relação ao volume de material. Provavelmente estes

sejam os principais fatores relacionadas ao sucesso observado para o grupo III.
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A alta porcentagem de fraturas observadas é provavelmente explicada pela

existência do estresse tardio, induzido pela contração de polimerização, pois, a

força adesiva entre a resina e o cimento ionomérico condicionado resulta na

desadaptação do material da superfície dentinária, indicando que um melhor

selamento marginal é alcançado quando não há união entre a resina e a base

ionomérica (grupo IV). Uma análise geral dos resultados indicou que a técnica

restauradora empregada atingiu o máximo de complexidade, conseguindo,

contudo, reduzir a fenda marginal, ocasionando uma melhor adaptação e

estabilidade do material em relação às margens cervicais. Por outro lado,

enquanto as resinas compostas não apresentarem diminuição nos valores de

contração, será necessário que os profissionais superem este incoveniente,

lançando mão de procedimentos técnicos que propiciem uma melhor adaptação

do material restaurador às paredes cavitárias.

Ainda em 1986, LUTZ et al. 148, ao considerarem a insuficiente resistência ao

desgaste e a pobre adaptação marginal como os fatores mais críticos relacionados às

resinas compostas de uso posterior, realizaram um trabalho com o propósito de

avaliar a “performance” das cunhas refletivas recentemente desenvolvidas e a

influência destas na adaptação marginal de restaurações de classe II de resinas

compostas. Segundo os autores, embora as resinas compostas fotopolimerizáveis
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 tenham preferência em relação às químicas devido as propriedades superiores de

resistência ao desgaste, um fator responsável por efeitos adversos na adaptação

marginal proximal destes materiais quando utilizados em restaurações de classe

II, seria a trajetória dos vetores  de contração de polimerização em direção à fonte

de luz. Desde que esta é usualmente incidida por oclusal, a contração se dirige a

esta superfície e o resultado consiste em uma deficiente adaptação proximal.
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Acredita-se que a adaptação marginal nesta região proximal possa ser

substancialmente melhorada, pela inversão dos vetores de contração das resinas

fotopolimerizáveis através do uso das cunhas refletivas.

Diferentes técnicas restauradoras foram testadas, sendo as restaurações após

polidas imersas em solução corante para que a adaptação marginal pudesse ser

avaliada. Pelos resultados observados, os autores concluíram que os resultados

negativos associados à contração de polimerização das resinas compostas podem

ser superados pelo emprego da sofisticada técnica de inserção e polimerização e



37

que a qualidade do selamento marginal proximal pode ser favorecida pela técnica

de polimerização indireta alcançada com o emprego das cunhas refletivas, as

quais direcionam os vetores de contração em direção à parede gengival. Em

adição, o cimento de ionômero de vidro utilizado como material de base veda a

dentina récem cortada e diminui o volume da restauração, compensando em parte

os estresses gerados durante a contração da resina composta.

O sucesso das restaurações adesivas só será alcançado quando uma boa

técnica for aplicada. Essa afirmação foi publicada por DAVIDSON 67, em 1986, ao

estudar a relação da configuração cavitária com a contração de polimerização das

resinas compostas, interferindo conseqüentemente na sua adesividade. Uma

adequada adaptação do material requer uma interação mecânica ou físico-

mecânica segura entre o compósito e as paredes cavitárias, sendo capaz de resistir

ao estresse causado pela contração de polimerização. Acredita-se que a resina

contraia cerca de 2,2 a 3,2% em volume. Em determinadas circunstâncias, como

por exemplo em restaurações de classe I com adesão do material em todas as

paredes, o estresse gerado pela contração poderá exceder a força adesiva da resina

composta. Assim sendo, a redução nos valores de contração, acarretando maior

adesividade da restauração, está diretamente relacionado, com a forma cavitária.
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A técnica de inserção incremental aplicada para as resina fotoativadas parece ser

vantajosa, induzindo sua contração em direção às paredes cavitárias. O primeiro

incremento deverá ser aderido em uma única parede (preferencialmente em

dentina), para permitir o escoamento e contração do material em sua direção.

Segundo o autor, as resinas fotoativadas alcançam 80% de sua força adesiva e o

estresse gerado pela contração, num período de 20 segundos, enquanto as resinas

quimicamente ativadas só atingem este valor no espaço de 10 a 15 minutos.

Mais tarde, em 1987, FAYYAD; SHORTALL 83, através de estudos in vitro,

avaliaram a qualidade do selamento marginal das resinas compostas, inseridas

em cavidades de classe II extensas. Duas resinas compostas de uso posterior (P-30

e Clearfil Ray), associadas a três sistemas adesivos dentinários (Scotchbond,

Clearfil New Bond e o Gluma Bond) e a um cimento de ionômero de vidro (Ketac-

Bond), foram testadas neste trabalho. Cavidades MOD; foram preparadas em

quarenta terceiros molares humanos hígidos extraídos. Cada preparo apresentou

uma das caixas proximais com o término cervical a 1 + 0,25 mm aquém da junção

cemento-esmalte e, a outra, 1 + 0,25 mm além dessa mesma junção. Quinze

minutos após o término das restaurações, realizaram-se o acabamento e o

polimento, com posterior armazenamento em água destilada à 37o C, durante uma

semana. Os ápices radiculares foram selados com resina acrílica e os dentes

isolados com 2 camadas de esmalte de unha, exceto a restauração e 1 mm ao seu

redor. Os espécimes foram submetidos à ciclagem térmica correspondente a 150

ciclos, em solução de azul de metileno a 1%, nas temperaturas de 15°C e 37°C,

permanecendo por 1 minuto em cada temperatura. Dando continuidade, os

espécimes foram seccionados longitudinalmente no sentido mésiodistal e

analisados em um estereomicroscópio, ao qual foi acoplado um dispositivo de

análise de imagem, sendo o grau de penetração do corante na interface

dente|restauração quantificado. Pelos resultados, os autores observaram que

nenhum dos materiais impediu a penetração do corante, porém, o cimento
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ionomérico reduziu significantemente a microinfiltração nas margens das

restaurações.

Foi também com o propósito de avaliar a microinfiltração através da junção

cemento-esmalte em restaurações estéticas posteriores de resinas compostas que,

em 1987, KANCA III 128 desenvolveu um trabalho de pesquisa, utilizando o

sistema adesivo Scotchbond/resina P-30 em associação ou não ao cimento

ionomérico Ketac-Bond. Vinte cavidades de classe II MOD foram confeccionadas

de modo que a parede cervical se estendesse além da junção amelocementária.

Para o primeiro grupo de dez elementos, toda a dentina exposta durante o

preparo cavitário foi coberta com o Ketac-Bond e, para o grupo seguinte, uma

pequena quantidade de dentina próxima ao ângulo cavosuperficial gengival foi

mantida sem forramento. Em seguida, todos os espécimes eram restaurados com o

sistema Scotchbond/resina P-30. Os ápices radiculares foram selados com o

próprio compósito restaurador e todo o dente isolado com esmalte de unha, até

2mm aquém da margem da restauração. Os dentes restaurados passaram por um

processo de ciclagem térmica por 24 horas, sendo em seguida imersos em solução

de fucsina básica a 0,5%, aguardando-se 72 horas. Decorrido este período, os

espécimes foram seccionados longitudinalmente e submetidos à análise do índice

de penetração do corante ao longo da interface mencionada, por meio da

atribuição de escores, com o auxílio de um microscópio óptico com aumento de

trinta vezes. A análise dos resultados demonstrou um índice de infiltração

significantemente menor quando a base de cimento de ionômero de vidro

estendia-se ao ângulo cavosuperficial gengival, em comparação àqueles espécimes

nos quais uma pequena quantidade de dentina próxima à margem manteve-se

desprovida de forramento.

Preocupados com a solubilidade dos vernizes cavitários e com o aumento

da microinfiltração quando associados ao uso de ligas com alto teor de cobre, em
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1987 POWELL; DAINES 190 avaliaram in vitro o grau de solubilidade de 3 vernizes

cavitários (Copalite, Caviline, Universal) e, devido à falta de uma metodologia

específica para este tipo de estudo, desenvolveram uma técnica cuja dissolução do

verniz foi baseada na sua perda de peso. Os espécimes foram armazenados em

solução salina e em solução de Ringer’s, ambas bastante utilizadas em trabalhos

de microinfiltração, aguardando-se sete dias em temperatura ambiente. Em um

grupo a parte, utilizou-se o verniz Universal contendo isótopos radioativos. Após

este período, verificaram-se o peso inicial e o final (após a desidratação) em cada

grupo, sendo o grau de solubilidade determinado para cada verniz, nas diferentes

soluções e intervalos de tempo. Para cada condição experimental, o pH das

soluções foi avaliado no início e término dos testes. Os resultados indicaram uma

perda de peso após sete dias, em relação ao peso inicial para todos os vernizes

cavitários testados. De acordo com a opinião dos autores, embora os vernizes se

mostrem solúveis com o passar do tempo, devem ser utilizados sob as

restaurações de amálgama com o objetivo de favorecer a prevenção da infiltração

marginal precoce, reduzir a sensibilidade pós-operatória e fornecer proteção à

dentina durante o tempo que for possível.
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Fonte: POWELL; DAINES 190

SS -  solução salina
SR - solução de Ringer’s

________________________
1 - Copalite
2 - Caviline
3 - Universal
4 - Universal com isótopos
     radioativos

FIGURA 2.36- Gráfico representativo do percentual de solubilidade do verniz cavitário
observada por POWELL; DAINES 190 no período de sete dias

Foi com o objetivo de padronizar os métodos de avaliação da

microinfiltração marginal nas restaurações adesivas que, em 1987, RETIEF 195
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revisou criteriosamente a literatura sobre o assunto e questionou se as técnicas

adesivas são realmente efetivas na prevenção deste inconveniente. O fenômeno de

adesão foi por ele definido como o estado no qual duas superfícies que se mantêm

unidas pelas forças interfaciais, químicas, mecânicas ou ambas. Definiu o adesivo

como a substância capaz de manter os materiais juntos pela superfície ligada.

Sendo assim, a adesão pode ser resultante de uma união mecânica ou de uma

união adesiva, onde as interações físico-químicas são estabelecidas entre um

adesivo e um substrato. Enfim, analisou vários trabalhos com os mais variados

métodos experimentais de avaliação da microinfiltração, em restaurações de

resinas compostas e cimentos de ionômero de vidro, e concluiu que o

condicionamento ácido do esmalte elimina efetivamente a microinfiltração nas

restaurações de resinas compostas, particularmente quando há boa espessura de

esmalte nas paredes gengivais. O autor sugere que, para estes tipos de testes, as

cavidades sejam preparadas em dentina, apresentando forma não retentiva, e que

os materiais sejam empregados exatamente como instruído pelos fabricantes.

Indica a técnica de aplicação da resina em camadas oblíquas, o que reduz em

aproximadamente 25% a formação de fendas marginais. As restaurações devem

receber acabamento e polimento no mínimo 15 minutos após a polimerização do

material. Os dentes devem ser armazenados em água destilada por 24 horas e

então submetidos à termociclagem, isto porque a absorção de água pelo material

reduz significantemente o espaço entre o dente e o material restaurador. A

ciclagem térmica deve ser realizada preferencialmente em solução corante de

escolha, durante 500 ciclos completos, nas temperaturas de 50ºC e 8ºC, com um

tempo de imersão de até 15 segundos, pois, no meio intrabucal as temperaturas

não se mantêm por intervalos mais longos. Afirmou que a microinfiltração pode

ocorrer mesmo com o emprego de cimentos ionoméricos e que, embora alguns

agentes de união possuam o potencial de prevenir a microinfiltração, outros

estudos devem ser ainda desenvolvidos no sentido de atingir tal efetividade.
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O problema da contração de polimerização possivelmente seria

solucionado caso houvesse redução da contração volumétrica no interior do

sistema de resina composta. Baseados nesta afirmativa, em 1988 WALLS;

McCABE; MURRAY 238, através de estudos experimentais, determinaram a

contração volumétrica de um série de resinas compostas fotopolimerizáveis,

relacionando-a ao tipo de material, peso e calor gerado durante a polimerização.

Para os testes, foram utilizadas os sistemas resinosos para restaurações anteriores,

Visio-Dispers, Brilliant e Prisma-fil, nas cores U e A1; L;  GB respectivamente,

assim como as resinas Ful-fil, Heliomar, Occlusin e P-30 para uso posterior. Foram

avaliadas a contração após 30 e 60 segundos, a reação exotérmica de

polimerização e a carga, correspondentes a cada material. O tempo de exposição à

luz influenciou a contração de polimerização, sendo que no intervalo de 60

segundos o material resistiu à maior contração. Porém, uma espessura de resina

aproximada de 1,5mm de profundidade teria sido completamente polimerizada

em 30 segundos de exposição à luz. Os autores relataram haver uma correlação

entre a cor da resina e a qualidade de polimerização, ficando claro neste estudo

que a cor mais escura do Prisma-fil sofreu menor contração que as resinas de cores

mais claras. Acrescentaram, ainda, haver uma interação entre a qualidade de

carga das partículas da resina e o desprendimento de calor durante a reação de

polimerização. Os autores acreditam não ser somente estes os fatores que

interferem na contração dos sistemas resinosos, devendo haver outras variáveis,

incluindo o tipo e a qualidade do monômero presente em suas composições, como

controlador da viscosidade nos materias à base de BISGMA.

Para KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON 130, um outro fator determinante das

forças geradas pela contração das resinas compostas seria o módulo de

elasticidade destes materiais. Assim sendo, em 1988, estudaram a influência desta

propriedade sobre as tensões geradas durante a contração linear do material. De

acordo com os autores, estas tensões expressam o produto da contração linear

pelo módulo de elasticidade do material. Baseados em seus resultados, os autores
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puderam esclarecer que as resinas compostas com maior módulo de elasticidade

desenvolvem maiores tensões durante a contração de polimerização e, caso não

ocorra uma compensação, o resultado será a desadaptação da restauração. Por

outro lado, o baixo módulo de elasticidade dos adesivos compensam boa parte

destas tensões. Pelos resultados obtidos neste estudo, somente as resinas

compostas possuidoras dessa característica obtiveram satisfatória adaptação

marginal. A aplicação de uma resina fluida após o término da restauração

forneceu um adequado selamento das margens das restaurações realizadas com

uma resina de baixo módulo de elasticidade (Silux), enquanto para a resina

composta P-30 aplicada em dentes posteriores isto não ocorreu. Conclui-se,

portanto, que o módulo de elasticidade das resinas compostas influi

significantemente na adaptação das restaurações.

Ainda em 1988, a efetividade do verniz cavitário Copalite em prevenir a

microinfiltração marginal em restaurações de amálgama foi avaliada através de

estudo in vivo, desenvolvido por WRIGHT et al 248. Foram testadas as ligas

Dispersalloy e Tytin, sendo a microinfiltração verificada com o auxílio de papéis

indicadores de pH, colocados sobre as restaurações. Pela avaliação dos resultados,

pode-se observar uma redução da microinfiltração após oito semanas apenas,

quando da utilização da liga Dispersalloy. Referindo-se à liga Tytin, o verniz se

mostrou eficaz em prevenir a microinfiltração em todos os períodos de avaliação

(1, 2, 4, 8, 16 semanas e 6 meses). Os autores concluíram que a efetividade do

verniz Copalite em reduzir a microinfiltração dependerá diretamente do tipo de

liga utilizada.

As intenções propostas por FEILZER; DE GEE; DAVIDSON 85, em 1988,

em seus estudos, consistiam em determinar os valores da contração de

polimerização final de uma série de resinas compostas e cimentos ionoméricos,

através do desenvolvimento de estresses direcionados às restaurações aderidas às

paredes cavitárias. As medidas das contrações de polimerização eram registradas
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 por um dilatômetro e calculadas em volume por cento, continuamente nos

intervalos de 1, 5 e 30 minutos, 1, 12 e 24 horas. Vinte e seis marcas diferentes de

materiais foto e quimioativados foram avaliadas.

Material Ativação Tipo 30 “ 1 ‘ 5 ‘ 10 ‘ 30 ‘ 1h 12h 24 h

Amalux

Aurafill

Briliant slow

foto

“

química

micropart.

híbrida

“

1,8

1,7

-

2,4

2,0

-

3,1

2,6

0,6

3,3

2,6

3,0

3,5

2,7

3,4

3,6

2,8

3,6

4,4

3,2

4,0

4,6

3,5

4,0

Brilliant “ “ - -- 2,0 3,6 3,9 4,2 4,6 4,8

Brilliant Lux foto “ 2,1 2,7 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,9

Certain foto micropart. 3,6 4,7 5,5 5,7 5,9 6,1 6,7 7,1

Clearfil Ray “ tradicional - - 0,9 3,4 3,9 4,2 4,7 4,8

ClearfilPosterior química “ 1,4 1,8 2,1 2,3 2,3 2,4 2,7 2,9

Distalite foto “ 1,2 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3 2,8 2,9

Extilux Post. “ “ 1,7 2,0 2,6 2,7 2,8 2,9 3,3 3,4

Fulfil compule “ “ 1,7 2,3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,9 4,2

Heliomar “ micropart. 1,0 1,6 2,0 2,1 2,2 2,3 3,0 3,2

  “  radiopaque “ “ 1,0 1,5 1,9 2,0 2,1 2,2 2,6 2,8

Herculite “ híbrida 1,7 2,2 2,7 2,9 2,9 3,0 3,4 3,6

 “ condensable “ “ 1,4 1,8 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2

Lumifor “ “ 1,6 2,3 3,0 3,1 3,2 3,3 3,7 3,8

Miradapt química “ - - 1,2 2,3 2,5 2,6 2,9 3,1

Ocllusin foto “ 1,6 2,4 2,7 2,8 2,8 2,9 3,5 3,7

P 10 química “ - - 0,8 2,2 2,6 2,8 3,1 3,2

P 30 foto “ 1,3 1,9 2,2 2,4 2,5 2,6 3,3 3,6

Prisma Fil “ tradicional 1,8 2,3 2,9 3,0 3,2 3,3 4,1 4,4

Profile química “ - - 0,2 2,1 2,6 2,9 3,3 3,4

Silar “ micropart. - - 1,6 2,3 2,4 2,5 2,8 2,9

Silux foto “ 1,4 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 3,1 3,4

Visiodispers “ “ 1,9 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7 4,3 4,5

Visiofil foto “ 1,0 1,5 1,9 2,0 2,1 2,1 2,5 2,6

GC Lining química ionômero - - 0,9 1,8 2,3 3,1 4,5 4,8

Ketac-fil “ ionômero - - 0,4 1,9 2,5 2,9 3,7 3,8
Fonte: FEILZER et al. 85

FIGURA 2.37- valores de contração registrados para os materiais foto e
quimioativados, avaliados por FEILZER et al. 85 durante um intervalo de 24 horas
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Os autores relataram que a contração de polimerização relativamente baixa

desenvolvida pelos cimentos ionoméricos em relação às resinas compostas pode

ser uma qualidade positiva. Somente 40% a 50% de contração ocorreram com

estes materiais nos primeiros 10 minutos, enquanto o produto ainda se apresenta

fraco; a partir daí o escoamento ainda ocorre durante o estágio no qual a adesão

torna-se maior. Os autores concluíram que a contração resultante da

polimerização dos materiais dependerá de uma série de fatores como: o sistema de

monômero e a concentração do catalisador e/ou sistema ativador, a quantidade,

tamanho e tipo das partículas de carga e de suas propriedades de escoamento.

Em 1988 TORSTENSEN; BRÄNNSTRÖM 228 avaliaram as variações

dimensionais das fendas marginais nas restaurações de resinas compostas,

quando submetidas a variações de temperatura. Cavidades de classe V com

margens gengivais estendidas 1mm além da junção esmalte-cemento foram

preparadas nas faces livres de noventa e dois pré-molares humanos, sendo os

mesmos divididos em dois grupos. O primeiro, destinado ao estudo da largura do

gap resultante após o armazenamento dos espécimes em água e, o segundo, com a

finalidade de avaliar a dimensão do gap na interface das restaurações, após terem

sido os espécimes expostos a baixas temperaturas. Foram utilizadas resinas

compostas híbridas e de micropartículas, foto e quimiopolimerizáveis. As

interfaces das restaurações foram impregnadas com uma solução fluorescente

adicionadas a um adesivo para esmalte e, posteriormente, os espécimes

armazenados em água destilada a 37ºC por duas ou três semanas. A interface dos

espécimes que sofreram resfriamento foi novamente impregnada com

fluorescente. Pelos resultados, observou-se que as resinas compostas de

micropartículas apresentaram um índice reduzido de infiltração marginal após o

armazenamento em água por três semanas, o que se deve provavelmente à sua

melhor propriedade de expansão higroscópica. Para as resinas híbridas, a maioria

dos espécimes não apresentaram redução da infiltração, sendo esta levemente

minimizada em poucas restaurações.



46

 Com relação aos espécimes expostos ao frio, não houve diferença quanto

ao índice de infiltração marginal para os dois tipos de resinas estudadas.

A dimensão dos gaps resultantes da contração de polimerização, na margem
cervical em esmalte e cemento das restaurações de resina, observada por
TORSTENSEN; BRÄNSTROM  228 estão representados nas figuras abaixo.
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Ainda em 1988, através de estudos realizados por DARBYSHIRE;

MESSER; DOUGLAS 64, foi investigado o efeito da ciclagem térmica de

carga sobre a infiltração marginal de restaurações de Classe II estéticas,

para as quais foi utilizada a resina composta P-30 combinada ou não com o

adesivo dentinário Scotchbond e/ou com o cimento ionomérico Ketac-

Bond. Cavidades MOD com margem gengival estendida 1mm além da

junção cemento/esmalte foram preparadas em oitenta dentes pré-molares

humanos extraídos, divididos em oito grupos experimentais. Para os

grupos 1 e 2, nenhum material foi utilizado sob a resina composta; para os

grupos 3 e 4, antecedendo a inserção da resina, foi aplicado o adesivo

dentinário; os grupos 5 e 6 receberam uma base de cimento de ionômero de

vidro e, com relação aos grupos 7 e 8, o adesivo dentinário foi aplicado

após a confecção da base de ionômero. Os espécimes de quatro grupos

experimentais (1, 3, 5, e 7), correspondentes à metade da amostragem,

foram submetidos à termociclagem de carga, com força axial de 4,5 N a

111,3 N, durante quatro mil ciclos. Em seguida, todas as amostras sofreram

nova ciclagem térmica durante quinhentos ciclos nas temperaturas de 5°C e

55°C. Os dentes foram selados com esmalte de unha até 1mm aquém das margens da

restauração e imersos em solução aquosa de nitrato de prata a 50%. Após seccionados,

os espécimes foram microscopicamente avaliados quanto à capacidade de selamento

marginal. A análise  dos resultados acusou ocorrência de infiltração marginal em

todas as restaurações, não sendo observada nenhuma influência significante da

ciclagem de carga. Quando comparados às restaurações unicamente de resina
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composta, o adesivo dentinário assim como o cimento de ionômero de

vidro reduziram a microinfiltração na interface cemento/material

restaurador.

BULLARD; LEINFELDER; RUSSEL 34, em 1988, realizaram um

trabalho experimental, avaliando o efeito do coeficiente de expansão

térmica sobre a microinfiltração. Seis materiais, com diferentes coeficientes

de expansão térmica, foram testados: uma resina acrílica (Sevitron), uma

resina composta de micropartículas (Silux), um cimento de óxido de zinco e

eugenol (Fynal), uma resina composta para uso posterior (Occlusin), um

amálgama (Cluster) e um cimento de ionômero de vidro (Ketac-Fil).

Cavidades de classe V, com margens em esmalte, não biseladas, foram

confeccionadas em sessenta dentes permanentes extraídos. Após

restaurados, os dentes eram selados com duas camadas de esmalte de unha,

com exceção do preparo, e 1,5 a 2 mm ao seu redor, e termociclados num

total de 125 ciclos em solução de fucsina básica a 0,5%, nas temperaturas de

5°C e 55°C, com permanência de 30 segundos em cada uma. Após

seccionadas, as amostras foram analisadas em um microscópio de

dissecação com aumento de três vezes e a penetração do corante avaliada

através da atribuição de escores. Pelos resultados deste estudo, os autores

concluíram haver uma forte correlação entre microinfiltração e coeficiente

de expansão térmica. Relataram, também, que o emprego de materiais

restauradores com baixo coeficiente de expansão térmica, como o cimento

de ionômero de vidro, pode controlar a microinfiltração, favorecendo a

adaptação da restauração.

As figuras que se seguem exemplificam a extensão da microinfiltração

resultante, nos diferentes materiais testados por DARBYSHIRE et al. 64.
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Na tentativa de solucionar o problema da microinfiltração marginal

cervical em restaurações estéticas de classe II, HEMBREE 117, em 1989,

comparou duas técnicas restauradoras em cavidades mésio-oclusais,

apresentando a margem cervical em cemento. Este estudo foi

laboratorialmente desenvolvido, utilizando terceiros molares récem-

extraídos. Na primeira técnica, toda a cavidade foi convencionalmente

preenchida com uma resina composta posterior (Kerr/Sybron) associada ao

condicionamento ácido e aplicação do agente de união dentinária

(Bondlite). Na segunda técnica, a superfície interna foi previamente tratada

com o ácido poliacrílico 40% (Durelon), sendo inicialmente inserido o

cimento de ionômero de vidro Ketac-Bond, aplicado nas paredes pulpar,

axial e gengival até o limite cavosuperficial. O restante da cavidade foi

preenchido seguindo os mesmos passos descritos na primeira técnica.

Todos os espécimes foram submetidos à termociclagem nas temperaturas

de 4ºC e 58ºC, num total de 100 ciclos de 1 minuto cada. Os espécimes

foram isolados com esmalte de unha, exceto 1mm da periferia da

restauração, e imersos em solução corante. A microinfiltração induzida

para cada grupo foi testada em intervalos de 1 semana, 3 meses e 1 ano;

para isso, os espécimes sofriam seccionamento longitudinal e a penetração

do corante na interface material/cemento era então calculada. Um

significante índice de microinfiltração foi exibido na interface resina

composta/cemento, classificada como de moderada a severa, sendo que dos

23 espécimes correspondentes a este grupo apenas 2 demonstraram a

ocorrência mínima de microinfiltração. Com relação ao segundo grupo, o

oposto foi observado; dos 24 espécimes, em 22 evidenciou-se um índice

mínimo de microinfiltração, sendo a mesma moderada em 2 espécimes

somente. Por conclusão, o autor relatou que o cimento ionomérico aplicado

na parede gengival, formando uma base para as restaurações de resina

composta, reduz  significantemente a microinfiltração marginal, podendo

apresentar este procedimento grandes vantagens ao ser empregado

clinicamente.
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Em 1989 BEN-AMAR 22 publicou um artigo abordando as várias formas de

reduzir a microinfiltração ao redor de restaurações de amálgama, assim como os

vários fatores responsáveis pela falta de vedamento marginal nestas restaurações.

O autor atribui como sendo os fatores responsáveis por uma maior

microinfiltração a falta de adesão aos tecidos dentais, a diferença de coeficiente de

expansão térmica entre a estrutura dental e a restauração, as alterações

dimensionais sofridas pelo amálgama, as falhas na seleção e manipulação da liga,

a dissolução do material de forramento e as forças oclusais. Considerou como

fatores de grande importância na sua redução o correto acabamento das margens

cavitárias, a remoção da smear layer superficial, o uso do cimento ionomérico como

base forradora, a aplicação de vernizes cavitários, o uso de adesivos dentinários, a

adequada condensação do amálgama e o procedimento de brunimento pós-

escultura. Neste mesmo trabalho, o autor relatou que o uso de vernizes cavitários

ou de adesivos dentinários corresponde a meios eficazes na redução da

microinfiltração nas margens das restaurações de amálgama.

O efeito da expansão higroscópica e a adaptação marginal de três resinas

compostas (Extilux posterior, Ful-fil, Occlusin), aceitas nas cláusulas da ADA para

uso em dentes posteriores, e de dois sistemas adesivos dentinários (Gluma e

Scotchbond 2), foram estudados in vitro por HANSEN; ASMUSSEN 115, em 1989,

sendo os resultados comparados aos de uma resina de micropartículas (Silux),

própria para restaurações de dentes anteriores. Cavidades de forma

cilíndrica foram preparadas em dentes humanos permanentes extraídos. Nos

espécimes do grupo A, avaliaram-se a largura e a extensão dos gaps

resultantes nas restaurações de resinas inseridas nas cavidades, previamente

tratadas com água oxigenada a 3%, 10 minutos após a polimerização. Os

espécimes correspondentes ao grupo B foram avaliados quanto à dimensão

do gap  residual, após 28 dias de imersão em água. Para o grupo C, os

sistemas  adesivos  eram  aplicados  nas  cavidades,  previamente  à inserção

das  resinas  compostas,  sendo  os espécimes analisados como no grupo A.
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Os resultados revelaram valores semelhantes entre as resinas Silux e

Extilux posterior, para os espécimes sem a camada de adesivo dentinário,

destacando-as dos espécimes restaurados com os materiais Ful-fil e Occlusin.

Após o armazenamento em água por 28 dias (grupo B), as restaurações com Silux,

apresentaram fendas marginais fechadas, enquanto nenhuma das resinas

compostas posteriores foi capaz de compensar a contração de polimerização pela

expansão higroscópica, provavelmente em função da quantidade reduzida de

matriz orgânica desses sistemas. Quando da utilização de adesivos dentinários

(grupo C), quanto ao comportamento relacionado com a contração de

polimerização de ambos os adesivos, os melhores resultados foram referentes à

combinação destes com a resina Silux, embora não tenham sido capazes de selar

totalmente a interface das restaurações. O menor efeito associado ao uso das

resinas posteriores se deve à alta viscosidade desses sistemas, causado tanto pela

grande quantidade de partículas quanto pela composição dos componentes

orgânicos. Com a utilização de adesivos dentinários,  o comportamento frente à

contração de polimerização dependerá também de outras variáveis, como fluxo e

módulo de elasticidade, tendo sido tais fatores determinantes para os melhores

resultados obtidos pela resina Silux. O aumento de partículas de carga na

composição das resinas compostas, bem como a diminuição de monômeros

diluentes (TEGMA), não diminuem a formação de fendas marginais, mesmo

porque estas modificações aumentam o módulo de elasticidade e a viscosidade do

material, promovendo maiores tensões durante a contração de polimerização.

Com relação ao procedimento restaurador, PRATI 192, em 1989, avaliou in

vitro a microinfiltração precoce nas margens de cavidades de classe II, preenchidas

com resina composta pelas técnicas convencional e laminada. Com esta finalidade,

oitenta cavidades MOD com extensão da parede gengival ao nível da junção

esmalte-cemento foram preparadas em terceiros molares humanos extraídos. Para

os testes, foram utilizadas dez diferentes combinações de resinas compostas,

adesivos dentinários e cimentos ionoméricos:
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•  Gluma Bond Primer / Clearfil New Bond / Clearfil Photo-Posterior;

•  Scothprep / Scotchbond /P-50;

•  Scotchbond DC / P-30;

•  Scotchbond DC / Heliomar Radiopaque;

•  Scotchbond DC / Occlusin;

•  Clearfil New Bond / Clearfil Photo-Posterior;

•  GC Lining / Scotchprep / Scotchbond 2 / P-50;

•  3M Glass Ionomer Cement / Scotchbond DC / P-30;

•  3M Glass Ionomer Cement /Scotchbond DC / Occlusin;

•  Vitrabond / Scotchprep / Scotchbond 2 / P-50.

 Cada grupo experimental era composto por oito restaurações. Para todos os

espécimes, as caixas proximais foram preenchidas com três incrementos oblíquos

de resina composta, sendo a caixa oclusal com apenas dois incrementos. Cada

incremento por sua vez foi fotopolimerizado por 40 segundos. Imediatamente

após restaurados, os dentes foram imersos em solução de eritrosina B à 2% a 37°C

por 12 horas. Decorrido este período, três secções transversais foram realizadas ao

longo da interface dentina/material, acima da junção esmalte/cemento

correspondente a cada restauração. Com o auxílio de um estereomicroscópio, a

microinfiltração foi avaliada por meio da atribuição de escores aos diferentes

graus de penetração do corante. Os resultados evidenciaram um maior índice de

infiltração no corte gengival; observou-se um aumento significante no selamento

marginal quando da confecção da base de ionômero de vidro, nos cortes gengival

e intermediário, tendo sido constatado, ainda, que a nova geração de cimentos

ionoméricos modificados por resina melhorou significantemente o selamento das

restaurações quando comparados aos ionômeros convencionais.

 

 Nesse mesmo ano CRIM 52 estudou laboratorialmente a influência dos

agentes de união e das resinas compostas na microinfiltração. Cavidades classe de

V foram confeccionadas nas faces V e L de molares humanos extraídos,

apresentando as margens oclusais em esmalte e cervicais estendidas à junção
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cemento-esmalte. Cinco diferentes marcas comerciais de resinas compostas

(Adaptic  2 - Certain - Command UF - Quantum - Visio-Fil) e de cinco sistemas

adesivos (Bondlite - J&J Dentin Bonding Agent - Quantum Bond - Scotchbond

Dual Cure - Visio Bond) foram utilizados nesta primeira fase do estudo, destinada

a comparar a microinfiltração resultante de sua aplicação. A segunda fase, por sua

vez, avaliou a capacidade de selamento dos mesmos sistemas adesivos associados

ao uso da resina Silux (3M). Para efeito de controle, em um grupo as cavidades

foram restauradas com a resina Silux sem o uso do agente de união. Após

restaurados, os espécimes foram termociclados e em seguida imersos em solução

de fucsina básica por 24 horas. Posteriormente, foram longitudinalmente

seccionados e microscopicamente analisados quanto ao grau de penetração do

corante na interface dente-restauração. Os resultados acusaram a ausência de

infiltração nas margens oclusais em esmalte e a ocorrência de microinfiltração

severa ao longo da margem gengival de todos os espécimes, não havendo

diferença estatisticamente significante entre os sistemas adesivos testados. Quanto

aos testes aplicados na fase 2, observou-se uma diminuição altamente significante

da microinfiltração (p< 0,0001) quando uma resina composta de baixa viscosidade

e de micropartículas (Silux) foi associada a quaisquer um dos agentes de união. Os

resultados deste estudo levam a crer, segundo o autor, que os compósitos com alta

viscosidade e baixo poder de sorpção de água influenciam, favorecendo a

microinfiltração marginal.

 

 

 Em 1990 EIDELMAN et al. 79 estudaram a infiltração marginal em

cavidades de classe II, totalmente restauradas com resina composta ou estas

combinadas aos amálgama. Com tal finalidade, 20 (vinte) dentes pré-molares

récem-extraídos foram convencionalmente preparados. Em 10 (dez), a margem

gengival foi estendida à região de cemento, limitando-se os demais ao esmalte, a

1-2 mm aquém da junção amelo-cementária. O 1/3 cervical de uma das caixas

proximais foi preenchido com amálgama (Silmet - Gyvatayim, Israel), após

aplicação de um verniz cavitário, e o restante com resina composta (Marathon -
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Den. Mat.). Em seguida realizou-se o condicionamento ácido das paredes

cavitárias e superfície do amálgama, aplicação do agente adesivo e preenchimento

de toda a cavidade com resina composta. Todas as cavidades foram restauradas

através da técnica incremental. Após submetidos a 1000 ciclos térmicos, nas

temperaturas de 4°C e 60°C, os dentes eram armazenados em solução corante de

azul de metileno a 2% e solução de bórax por 24 horas e então seccionados no

sentido longitudinal. As amostras foram observadas em um microscópio

binocular (Model XT, Olympus, Tokyo, Japan), avaliando-se a infiltração marginal

pela profundidade de penetração do corante nas interfaces material

restaurador/cemento, material restaurador/esmalte e entre os materiais

restauradores e a formação de gaps nestas interfaces, sendo os resultados da

microscopia estatisticamente analisados. Os autores observaram que o grau de

infiltração na interface compósito-cemento foi significantemente maior que na

interface compósito-esmalte e concluíram que a combinação resina composta-

amálgama apresentou sucesso no controle da microinfiltração em cavidades de

classe II com término cervical em cemento.
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 FIGURA2.52- Gráfico representativo da

porcentagem de espécimes apresentando
microinfiltração nas margens cervicais em
esmalte e cemento, de acordo com o tipo de
restauração

 Fonte: EIDELMAN et al. 79

 

 

 

 Preocupados com a má adaptação das resinas compostas na região de

cemento e considerando o grande emprego deste material em restaurações

apicalmente estendidas, SCHWARTZ et al. 207, em 1990, verificaram a

microinfiltração ocorrida na margem cervical de cavidades restauradas pela

associação cimento de ionômero de vidro/resina composta, tanto pela técnica

convencional quanto pela técnica incremental, comparando-as às simples
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restaurações de resina composta. Com este propósito, preparos cavitários de

classe V estendidos à região de cemento foram realizados nas faces vestibular e

lingual de 44 molares extraídos. As superfícies dentinárias de todas as cavidades a

serem restauradas com o cimento ionomérico foram previamente tratadas com o

ácido poliacrílico 40% (Durelon) e cobertas por uma fina camada do Ketac-Bond.

Decorrido um período de 4 minutos, procedeu-se ao condicionamento com o ácido

fosfórico 37% em toda a superfície do ionômero por 15” e do esmalte por 30”,

aplicação do adesivo Scotchbond e inserção da resina Silux em um único

incremento. O grupo seguinte diferenciou-se simplesmente pelo fato de a resina

ter sido inserida pela técnica incremental tal como para o grupo controle

(restaurações totais de resina composta). Para o polimento das restaurações,

foram aguardadas 24 horas, sendo então os espécimes armazenados por 14 dias.

Com o objetivo de simular as condições clínicas, os dentes foram submetidos à

termociclagem, a 5ºC e 55ºC, num total de 400 ciclos, e imersão em solução de

nitrato de prata a 50%. Após terem sido logitudinalmente seccionados e

microscopicamente analisados, constatou-se a microinfiltração marginal, pela

profundidade de penetração dos íons prata. Não houve diferença estatística entre

os grupos relacionados ao uso do cimento de ionômero de vidro, apresentando a

grande maioria uma suave infiltração através da parede gengival, enquanto o

controle destacou-se significantemente dos demais, apresentando a maioria de

seus espécimes um grau severo de infiltração.

 

 

 ARCÓRIA et al. 11, em 1990, realizaram um trabalho in vitro, com o intuito

de avaliar o efeito da termociclagem sobre a microinfiltração em restaurações de

amálgama (Tytin) e de cimentos de ionômero de vidro (Ketac -Fil), associados ou

não a uma base forradora também de cimento ionomérico (Shofu Type I).

Quarenta e oito cavidades foram preparadas no terço médio da face vestibular de

dentes molares humanos extraídos. Após restaurados, os dentes eram

armazenados à 37°C em 100% de umidade por período de 36 horas. Metade das

amostras correspondentes a cada grupo, foi submetido à ciclagem térmica, num
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total de 625 ciclos, nas temperaturas de 4°C e 50°C, sendo em seguida imersa em

solução de azul de metileno a 0,5% durante 6 horas. Os espécimes foram

seccionados para avaliação microscópica, sendo o índice de penetração do corante

atribuído a cada espécime, através de escores. Foi observado em todos os grupos

que a termociclagem aumentou significantemente o grau de microinfiltração

marginal, a qual reduziu-se consideravelmente com o emprego de uma base de

cimento de ionômero de vidro associada a ambos os materiais.

 

 

 Em 1990 CHAIN; BARATIERI; ARCARI 46 publicaram um trabalho de

atualização científica, abordando as conclusões oriundas de recentes pesquisas,

focalizando os progressos de maior importância e de significado imediato na

técnica do sanduíche. Segundo os autores, esta técnica de modo geral está indicada para

todas as cavidades que apresentam dentina exposta, inclusive nas de classe II,

especialmente quando inexiste esmalte na margem cervical, desde que as

restaurações de resina composta apresentando tais condições são caracterizadas

por pobre adaptação marginal, originando sérias conseqüências, como por

exemplo a recidiva de cárie. A ineficiência dos adesivos dentinários em bloquear a

infiltração marginal enfatizou a necessidade do surgimento de uma técnica tal

qual a do sanduíche, que fosse capaz de resolver esse problema, minimizando ou

eliminando a infiltração marginal. Essa técnica associa as vantagens inerentes aos

cimentos ionoméricos às propriedades positivas das resinas compostas. Nesse

trabalho está também registrado que o surgimento dos cimentos ionoméricos

fotoativados, os quais contêm elementos resinosos em sua composição, tendem a

propiciar uma forte união à resina restauradora, tornando-o possivelmente mais

eficaz, com uma união mais estável das resinas à estrutura dental. Mas, por outro

lado, é questionado se os ionômeros fotopolimerizáveis sofreriam o fenômeno de

contração de polimerização, deslocando-se das paredes dentais, propiciando a

infiltração marginal e conseqüentemente prejudicando sensivelmente o

mecanismo de adesão. Concluindo, os autores relataram que as restaurações

envolvendo o uso dos cimentos de ionômero de vidro associados às resinas
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 compostas (restaurações sanduíche), mesmo possuidoras de certas desvantagens

que dificultam a sua praticidade, ainda se apresentam como a melhor alternativa

para bloquear a infiltração marginal em cavidades onde inexiste esmalte na

margem cervical ou, quando esta for pobre em qualidade, representando a médio

e longo prazo um benefício para a restauração.

 

 

 Ainda no ano de 1990 e com a mesma preocupação de uma série de outros

pesquisadores, ou seja, tentar minimizar a microinfiltração e a formação de gaps

na margem cervical em cemento, resultantes da contração de polimerização da

resina composta em cavidades esteticamente restauradas, TJAN; DUNN 225

desenvolveram um estudo comparativo entre cimentos ionoméricos quimicamente

ativados e cimentos ionoméricos modificados por resina (fotopolimerizáveis),

aplicados em associação às resinas compostas, através da técnica do sanduíche.

Dois cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis (XR-Ionomer e o Vitrabond), um

cimento ionomérico convencional (Ketac-Bond) e três resinas compostas  (Visio-

Molar, Herculite XR e P-50) foram testados neste estudo. Cavidades de classe V

padronizadas foram confeccionadas nas faces M e D de dentes molares récem-

extraídos, totalizando 80 cavidades, distribuídas em 4 grupos experimentais:

Grupo I (controle) - ácido poliacrílico 10%/Ketac-Bond/Visiomolar; Grupo II -

XR-Ionomer/Herculite XR; Grupo III - ácido poliacrílico/XR-Ionomer/Herculite

XR;  Grupo IV - Vitrabond/P-50. O cimento ionomérico foi aplicado por toda a

superfície dentinária, incluindo a margem gengival, formando uma camada de

aproximadamente 0,5mm. Após restaurados, os dentes eram armazenados por 24

horas, sendo então as restaurações polidas com discos Sof-Lex. Cada forame apical

foi obstruído com amálgama e a superfície externa do dente, com exceção de 1mm

na periferia da restauração, coberta por duas camadas de esmalte de unha. Por

conseguinte, os dentes foram termociclados em solução de fucsina 0,5%, nas

temperaturas de 4ºC e 55ºC, num total de 300 ciclos. Posteriormente, os espécimes

foram seccionados longitudinalmente, sendo a extensão da microinfiltração

avaliada microscopicamente em aumento de 100X. Um grau severo de



59

 microinfiltração foi observado em todos os espécimes do grupo I, minimizando-se

significantemente nos demais grupos (II, III e IV) , não ocorrendo diferença

estatística entre estes. Com relação à microinfiltração, os autores concluiram que a

remoção da smear layer pela aplicação do ácido poliacrílico não influenciou a

“performance” dos cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizáveis.

 

 As figuras abaixo ilustram o aspecto fotográfico característico das restaurações
observado por TJAN; DUNN 225, para as diferentes condições experimentais
após os testes de infiltração marginal.
 

 

 

 

 

 

 



60

 Com o propósito de avaliar a microinfiltração marginal decorrente do uso

dos atuais cimentos ionoméricos modificados por resina, comparando-a com a   dos

seus antecedentes convencionais, quando aplicados sob restaurações de resinas

compostas, um estudo foi desenvolvido na Universidade de Loma Linda,

Califórnia 177, em 1991, utilizando os ionômeros XR-Ionomer e Vitrabond,

modificados por resina e o Ketac-Bond convencional. Os espécimes, após

restaurados, foram submetidos ao tratamento térmico e armazenamento em

solução corante. Posteriormente, foram seccionados no sentido longitudinal, para

que pudessem ser microscopicamente analisados quanto ao grau de penetração do

corante na margem gengival. O desempenho dos cimentos modificados por resina

foi superior em comparação ao cimento ionomérico convencional, não ocorrendo

diferença estatisticamente significante entre o XR-Ionomer e o Vitrabond. Além

desta vantagem, os cimentos modificados por resina apresentaram maior

facilidade de manipulação, podendo logo após a sua fotopolimerização, ser feita a

restauração com a resina composta, ao contrário dos convencionais que exigem
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 um intervalo de 4 a 7 minutos, no sentido de assegurar uma polimerização

adequada. Foi abordado, ainda, que o trincamento do material, problema esse

prevalecente nos cimentos ionoméricos convencionais, foi minimizado pelo

emprego dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina.

 

 

 Também preocupados com o desempenho dos cimentos de ionômero de

vidro modificados por resina, NYSTROM et al. 178, em 1991, estudaram a

capacidade de selamento marginal do Vitrabond e de dois cimentos ionoméricos

convencionais (GC Lining Cement e Ketac-Bond). Com este propósito, sessenta

cavidades de classe V, com margens oclusais em esmalte e cervicais estendidas à

região de cemento, foram preparadas em dentes molares humanos extraídos. Os

materiais acima citados foram utilizados na confecção de bases para as

restaurações de resina composta (Scotchbond 2/Silux Plus). Os dentes restaurados

foram termociclados por 500 vezes nas temperaturas de 5°C e 55°C e corados

pela técnica do nitrato de prata. O índice de penetração do corante através da

interface dentinária para cada espécime, foi registrado em micrômetros, com o

auxílio de um estereomicroscópio. Pela análise dos resultados, nenhuma diferença

significante foi observada entre os cimentos de ionômero de vidro convencionais,

porém, a microinfiltração apresentou-se significantemente reduzida nas

restaurações cujas bases forradoras foram construídas com o cimento ionomérico

modificado por resina.

 

 Em 1991 RETIEF 196 se propôs a revisar as possíveis variáveis envolvidas

nos testes de adesão, com a intenção de sugerir procedimentos padrões para o

desenvolvimento in vitro destes estudos. O autor considera que os testes

laboratoriais relacionados com a adesão de materiais restauradores à estrutura

dentária, os quais incluem a força adesiva à dentina, a avaliação da

microinfiltração e a verificação de fendas marginais na interface dente/restauração,

consistem nos primeiros passos a serem seguidos, antecedendo
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 a avaliação clínica dos sistemas restauradores. Em sua revisão literária, a respeito

dos testes para avaliação da microinfiltração marginal, o autor observou que os

preparos cavitários eram, em sua maioria, de classe V. Quanto aos procedimentos

para indução de estresse térmico, o autor empregou uma termociclagem

correspondente a 500 ciclos, com temperaturas de 50ºC e 8ºC, cuja diferença de

temperatura teve por objetivo avaliar a disparidade entre os coeficientes térmicos

de expansão e contração entre o dente e o material restaurador. O tempo de

duração de cada banho variou de 15 segundos a 2 minutos, porém, o autor não

recomenda um tempo superior a 15 segundos, por ser este o máximo que uma

temperatura se sustenta na cavidade bucal, e sugeriu que os espécimes sejam

termociclados em solução corante, com exceção do nitrato de prata, o qual deve

ser utilizado unicamente após o tratamento térmico. Por fim, foi concluído que a

análise qualitativa da microinfiltração refere-se a um procedimento usual e que,

após o tratamento térmico, a microinfiltração pode ser analisada pela penetração

da solução corante através das margens cavitárias.

 

 

 Em 1991 KARAMÜRSEL-ULUKAPI et al. 129 esclarecem que os vernizes

cavitários não previnem totalmente a microinfiltração e a força aplicada durante a

condensação do amálgama, as trocas térmicas e a presença de bolhas de ar nas

camadas de verniz podem interferir negativamente em suas qualidades. Com a

intenção de confirmar tais relatos, desenvolveram um estudo laboratorial,

avaliando a capacidade seladora de 4 diferentes vernizes cavitários. Sobre discos

de porcelana crua, foram aplicados os vernizes Copalite, Caviline, Dentin

Protector e Kavite Lak. Segundo os autores, a porcelana crua umedecida é similar

à dentina humana fraturada, inclusive quanto ao ângulo de contato. As amostras

foram armazenadas em meio úmido, sendo utilizado o azul de metileno como

traçador, por períodos de 5 e 10 horas. Após medir em mm2 a área de penetração

do corante na interface porcelana/verniz, chegaram a conclusão de que o uso de

qualquer verniz cavitário foi capaz de reduzir significantemente a penetração do

corante no disco, quando comparado ao grupo controle (sem verniz), contudo,
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 sem selar absolutamente suas margens. O pior resultado observado foi com o

verniz Copalite. Esclarecem, também, haver uma tendência de aumento da área de

penetração do corante após 10 horas de armazenamento, comparada ao período

de 5 horas. Verificaram, através do microscópio eletrônico de varredura, a

ocorrência de uma adaptação satisfatória das camadas de vernizes, embora

tenham verificado a presença de pequenas bolhas de ar no seu interior,

consistindo num possível motivo para a ocorrência de infiltração nas primeiras

horas.

 

 As figuras abaixo exemplificam o grau de penetração do corante resultante no
trabalho de KARAMÜRSEL-ULUKAPI et al. 129 em cada condição experimental.
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 O trabalho publicado por BERTOLOTTI 25, em 1991 relata, que a contração

de polimerização das resinas compostas consiste em fator limitante para a sua

utilização em restaurações de classe II e que o emprego da técnica direcionada

seria a solução para minimizar o estresse gerado por esta contração. Assim, este

estudo apresentou como principal objetivo induzir a contração de polimerização

mais em direção às paredes cavitárias do que para o centro da massa do material.
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 Pelo exposto, a técnica restauradora sugerida para cavidades de classe II consiste

no condicionamento ácido do esmalte e dentina, aplicação do sistema adesivo,

inserção de uma resina química no terço cervical e, antes de sua completa

polimerização, a complementação da restauração, com uma resina

fotopolimerizável. Segundo o autor, esta técnica combina as vantagens de ser a

resina composta quimicamente ativada inserida na região interna da cavidade

com as vantagens oferecidas pelas resinas fotopolimerizáveis quando aplicadas

na superfície externa. O direcionamento da contração de polimerização das

resinas junto às paredes cavitárias resultaria em uma restauração com melhor

adaptação marginal e mínima sensibilidade pós-operatória.
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 Com a finalidade de minimizar o problema da infiltração marginal em

restaurações de resina composta aplicada em dentes posteriores, SILVA e SOUZA

JÚNIOR. et al.215, em 1991, procuraram determinar a capacidade de vedamento

marginal de cinco sistemas adesivos restauradores, disponíveis no mercado.

Foram confeccionadas cavidades MOD, padronizadas, em quarenta dentes pré-

molares humanos recém-extraídos. O término cervical de uma das caixas

proximais apresentou-se localizado a 2mm além da junção esmalte-cemento,

limitando-se ao esmalte na caixa oposta, a 2mm aquém desta junção. Os

espécimes foram divididos em cinco grupos, contendo oito elementos cada:

 Grupo I - ARM/Adaptic; Grupo II - Gluma/Lumifor; Grupo III -

Bondlite/Herculite; Grupo IV - Scotchbond/P-30; Grupo V - Glass Ionomer

Liner/Scotchbond/P-30 (o cimento ionomérico foi inserido nas paredes

dentinárias, a 1 - 1,5 mm aquém do ângulo cavosuperficial gengival). Após

restaurados, os espécimes foram submetidos durante uma semana a 105 ciclos

térmicos por dia, nas temperaturas de 37ºC, 5ºC e 55ºC, mantendo-se 5 minutos

em cada temperatura. A última termociclagem foi realizada em saliva artificial,

previamente corada com Rhodamina-B a 0,1%. Após seccionados, os espécimes

foram microscopicamente observados através da técnica de fluorescência, sendo o

grau de infiltração avaliado através do critério de escores. Com relação às

margens cervicais em esmalte, o melhor comportamento foi observado nas

combinações ionômero de vidro/Scotchbond/P-30. Nas margens de cemento, o

sistema cimento de ionômero de vidro/Scotchbond/P-30 foi o que apresentou o

melhor desempenho, ao ser comparado com os sistemas ARM/Adaptic e

Gluma/Lumifor. Os autores concluíram que nenhum dos sistemas restauradores

adesivos estudados foi capaz de impedir totalmente a microinfiltração, sendo esta

mais significante nas margens de cemento.

 

 Ainda em 1991, CRIM 53 avaliou a microinfiltração decorrente do emprego

de três diferentes técnicas restauradoras, com a aplicação de quatro agentes de

união de última geração em cavidades de classe V, atingindo a junção
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amelodentinária. As cavidades foram preparadas nas faces vestibular e lingual de

dentes molares extraídos. O All-Bond/Bisfil-M, o Amalgambond/Bisfil-M, o

Gluma/Silux Plus e o Scotchbond/Silux Plus foram os materiais envolvidos neste

trabalho. Como procedimento 1, o autor optou pela técnica de inserção

incremental, com a primeira porção de resina aplicada na parede oclusal do

preparo, estendendo-se até o ângulo áxiogengival e então polimerizada por 30

segundos; com o segundo incremento preenchia-se o restante da cavidade. O

procedimento 2 consistiu na inserção também incremental, com a primeira porção

aplicada na parede gengival, estendendo-se até o ângulo áxio-oclusal, sendo a

cavidade preenchida pelo segundo incremento. Pelo procedimento 3, as cavidades

foram restauradas com um único incremento, fotopolimerizado por 60 segundos.

 

 

 

 FIGURA 2.59- Desenho representativo das três técnicas restauradoras
empregadas por CRIM 53
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 Os excessos de material foram removidos após 15 minutos e os espécimes

armazenados por 24 horas em água, a temperatura ambiente. Decorrido este

período, procedeu-se à termociclagem correspondente a 100 ciclos e em seguida os

espécimes foram imersos em solução de fucsina básica por mais 24 horas, sendo

então preparados para observação microscópica. Os resultados revelaram que a

microinfiltração pode ser influenciada por fatores como: o período de estocagem

dos espécimes, a localização e o tamanho dos preparos, o tipo de resina utilizada,

a idade da restauração e o regime de temociclagem. A eficácia dos quatro agentes

de união testados foi favorecida pela técnica incremental. Para todos os materiais,

a técnica do incremento único ocasionou os maiores índices de infiltração

marginal. Não houve diferença significante entre os quatro materiais

restauradores, quando aplicada a mesma técnica de restauração.

 

 

 Em 1992 SAKAGUCHI et al. 205 em estudo experimental, consideraram a

contração de polimerização como o principal problema associado às restaurações

de resinas compostas. Os autores relataram que a contração volumétrica total de

uma resina possui duas fases: pré e pós-gel. Durante a polimerização, quando na

fase pré-gel, o material é capaz de escoar aliviando assim o estresse interno da

estrutura. Por outro lado, após o endurecimento, não haverá escoamento

suficiente capaz de compensar as forças de contração, daí a significância  clínica

da fase pós-gel interferindo na união resina composta/estrutura dentária,

podendo ocasionar falhas adesivas e microinfiltração marginal. Neste   trabalho,

os autores  avaliaram  as  forças de  contração  desenvolvidas  durante a polimerização

de quatro diferentes marcas comerciais de resinas compostas: Heliomar-Vivadent,

Herculite XR-Kerr, P-50-3M e Silux Plus-3M. Avaliaram, também,  o estresse  gerado

nas  adjacências do material durante a polimerização  de  60  segundos.   A   resina

Heliomar   demonstrou  uma contração  na  fase  pós-gel   inicial   significantemente

menor  (p > 0,05)  quando comparada com todos os  outros  materiais  e,  ao fim de 14

minutos, continuou  demonstrando a menor  contração,  sem contudo apresentar

significância, quando  estatisticamente  avaliada.  Os autores  explicam  que este
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material é composto por Bis-GMA e UEDMA e apresentam possivelmente um

menor módulo de elasticidade durante a sua polimerização, podendo por um lado

contrair menos e por outro compensar em parte a contração gerada.

 

 

 O estudo in vitro desenvolvido por SIDHU; HENDERSON 211, em 1992,

apresentou por objetivo avaliar o grau de infiltração marginal em cavidades

cervicais restauradas unicamente com resina composta ou pela técnica do

sanduíche. Cavidades de classe V padronizadas, com margens cervicais em

cemento, foram confeccionadas na face vestibular de sessenta dentes molares

humanos extraídos. Os dentes foram divididos em três grupos de vinte elementos

cada, constituindo as seguintes condições experimentais:

n Grupo 1 - controle: Scotchbond 2 (3M) / Silux Plus (3M);

n Grupo 2 - Vitrabond (3M) / Scotchbond 2 / Silux Plus;

n Grupo 3 - Vitrabond (3M).

Todas as restaurações foram submetidas aos procedimentos de polimento, com

discos de granulações finas (Shofu Super-Snap Rainbow). Em seguida, os

espécimes eram armazenados em água destilada por 24 horas. Após este período,

metade dos espécimes de cada grupo foram termociclados (200 ciclos), nas

temperaturas de 5°C e 55°C, com permanência de 10 segundos em cada

temperatura. Posteriormente todos os espécimes foram selados com cera utilidade

e verniz, com exceção da restauração e 2mm ao seu redor e armazenados por 24

horas em solução de fucsina básica a 0,5%, em temperatura ambiente. Os

espécimes foram seccionados longitudinalmente, sendo os cortes analisados em

um microscópio de dissecação com aumento de 40 vezes. O grau de penetração do

corante foi registrado através da atribuição de escores. Foi observada com maior

freqüência a ocorrência de microinfiltração nas margens gengivais para todos os

tipos de restaurações, tendo sido, porém, significantemente menor para os grupos

contendo cimento de ionômero de vidro modificado por resina.
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Com a justificativa de reduzir a microinfiltração marginal inicial em

restaurações de amálgama, a aplicação do verniz sobre as paredes cavitárias vem

há anos sendo preconizada, no sentido de anteceder o vedamento da interface

pelos produtos de corrosão. Assim sendo, em 1992, através de estudos clínicos,

WRIGHT et al 249, avaliaram a capacidade do Copalite em vedar este espaço

quando utilizado com dois tipos de ligas contendo alto teor de cobre, o

Dispersalloy de fase dispersa e o Tytin de partículas esféricas. O verniz era

aplicado na cavidade, sobre uma fina camada do cimento de hidróxido de cálcio,

empregado como agente de proteção pulpar. Um total de 76 cavidades

restauradas com as ligas citadas constituíram os espécimes desse trabalho; destas,

20 amostras de cada material foram utilizadas como controle. Não foram

realizados os procedimentos de brunidura e polimento das restaurações. A

microinfiltração foi avaliada após 1, 2, 4, 8 e 16 semanas, não tendo sido

mencionada a metodologia aplicada. Os resultados evidenciaram a ocorrência de

microinfiltração com o emprego de ambas as ligas, sendo que, imediatamente

após os procedimentos restauradores, o Dispersalloy exibiu um índice de 100% de

microinfiltração e o Tytin de 78%. Não houve diferença estastística significante

entre os espécimes restaurados com o Dispersalloy, com ou sem aplicação do

verniz cavitário até o período de oito semanas; já com relação ao Tytin, os valores

indicaram que com a aplicação do verniz a microinfiltração apresentou-se menor

em todos os intervalos avaliados até a oitava semana. Os autores concluíram que

o verniz não foi capaz de eliminar a microinfiltração durante as quatro primeiras

semanas, que a redução desta para ambas as ligas só foi constatada após 16

semanas e que, a simples redução da microinfiltração não impede a penetração de

bactérias através da interface dente-restauração.

Ainda em 1992, um novo estudo foi realizado por FUSAYAMA 97 , vindo a

confirmar o fato das resinas compostas quimicamente ativadas se polimerizarem

inicialmente junto às paredes cavitárias, onde o maior aquecimento é promovido

pela temperatura corpórea, ocasionando conseqüentemente a contração das
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mesmas em direção à estas paredes, aderindo-se a elas. As resinas

fotopolimerizáveis, por sua vez, iniciam a polimerização junto às paredes

cavitárias, contraindo-se em direção à camada superficial, tendendo à

desadaptação.

A figura abaixo, apresentada por FUSAYAMA 97, ilustra a direção dos vetores
de contração das resinas foto e quimiopolimerizáveis:

Fonte: FUSAYAMA 97

FIGURA 2.67 - a- A polimerização de uma resina
quimicamente ativada é favorecida pelo aquecimento
natural das paredes cavitárias, garantindo a
contração em direção a elas

b- A resina fotopolimerizável contrai em direção à
superfície, desadaptando o material das paredes
cavitárias

c- A limitação da contração pelo emprego de um
agente adesivo cria estresses nas paredes
cavitárias

O autor cita trabalhos testando  duas marcas de resinas auto e fotopolimerizáveis

fabricadas pela Kuraray Co. e 3M (Clearfil, Silar, Photo-Clearfil e Silux), cujos

resultados evidenciaram uma maior separação das paredes cavitárias quando da

utilização das resinas fotopolimerizáveis, em função da irradiação oclusal,

causando contração horizontal da camada superficial.

 O autor relata que em cavidades de classes III ou V com margem incisal ou

oclusal em esmalte e margem gengival em dentina há maior tendência do material

separar-se da margem dentinária. Isto porque a contração de polimerização da

camada superficial mantida pela forte união do esmalte condicionado tende a

ampliar ainda mais a separação da margem gengival dentinária e,
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conseqüentemente, a resina composta torna-se incapaz de prover um satisfatório

selamento na margem gengival. Complementando, o autor sugeriu o uso de

resinas fotopolimerizáveis apenas em cavidades pequenas e superficiais,

confeccionadas nas faces vestibulares dos dentes, enquanto as cavidades

profundas deveriam ser melhor restauradas com resinas compostas

autopolimerizáveis aplicadas nas porções mais internas, assegurando adesão às

paredes, em associação às resinas fotopolimerizáveis, preenchendo a porção mais

externa, a fim de garantir estabilidade e estética. As resinas autopolimerizáveis

devem ser preferidas ainda em cavidades cervicais, com margens em dentina ou

cemento. Outras técnicas alternativas para vencer a contração de polimerização e

a tendência de desadaptação da resina, são propostas neste estudo: a técnica

incremental de inserção da resina, cujo método poderia amenizar tais problemas,

mas não eliminá-los, ou o emprego do cimento de ionômero de vidro, aplicado

nas paredes dentinárias, constituindo uma base para a resina composta.

WIECZKOWSKI et al. 243, em 1992, testaram uma técnica alternativa para

restaurações estéticas posteriores, com o intuito de minimizar a microinfiltração

marginal, o grande problema associado à utilização da resina composta nesta

região. Foi estudado o efeito da contração de polimerização na adesão química do

cimento de ionômero de vidro à estrutura dentária. Preparos cavitários tipo classe

II foram confeccionados, encontrando-se a parede gengival ligeiramente abaixo da

junção esmalte-cemento. Uma solução do ácido poliacrílico 40% (Durelon) foi

empregada para o pré-tratamento dentinário, seguido pela aplicação de uma fina

camada do cimento ionomérico Ketac-Bond, em metade dos espécimes, e do GC

Lining nos demais, cobrindo toda a superfície da dentina. Para os passos

seguintes, os espécimes referentes a cada condição descrita foram subdivididos

em dois grupos. Para o primeiro, sobre a superfície do ionômero, duas camadas de

verniz copal eram aplicadas com a finalidade de impedir a adesão deste material à

resina composta. Em seguida, as paredes de esmalte sofreram o condicionamento

ácido, tendo sido o restante das cavidades convencionalmente preenchidas pela
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técnica incremental com o emprego da resina composta P-50. Os demais

espécimes não receberam o agente separador e o condicionamento abrangeu toda

a superfície do cimento ionomérico. Dando prosseguimento, realizaram-se os

procedimentos de acabamento e polimento das restaurações, sendo os espécimes

armazenados por 72 horas em 100% de umidade a 37ºC. Decorrido esse período,

foram os mesmos termociclados nas temperaturas de 5ºC, 37ºC e 55ºC e

armazenados em solução de azul de metileno a 5% ou em solução de fucsina 2%

por 24 horas. Para serem analisados quanto à microinfiltração marginal, os

espécimes eram seccionados e o índice de penetração da solução corante na

interface dentina/restauração e na interface entre os materiais foi

microscopicamente avaliado. Observou-se o mesmo padrão de microinfiltração

para ambos os cimentos de ionômero de vidro utilizados. Os resultados acusaram

um índice significante (100%) de penetração do corante na interface

ionômero/dentina nos espécimes sem o agente separador (verniz), apresentando-

se a mesma mínima (10%), nos demais. Considerando a interface entre os

materiais restauradores, um índice de penetração de 40% foi evidenciado quando

da aplicação do verniz, não tendo sido observada nenhuma penetração do corante

nos espécimes restantes. De acordo com os autores, os resultados deste estudo

indicaram que a contração de polimerização da resina composta interfere na

união do ionômero à dentina, formando conseqüentemente um caminho para a

microinfiltração.

Através de seus estudos, HIRSCHFELD et al.122, em 1992, verificaram a

qualidade do selamento marginal em cavidades de classe II restauradas pela

técnica do sanduíche, utilizando dois tipos de cimento de ionômero de vidro

reforçado por metal. Dentes molares extraídos foram convencionalmente

preparados, possuindo a parede gengival de uma das caixas proximais margem

em cemento, limitando-se a outra ao esmalte. Os dentes preparados foram

restaurados com a resina composta Estilux Posterior (3M), sendo as bases

cervicais confeccionadas com o Ketac-Silver e com a Mistura Milagrosa. Após

termociclagem e imersão em solução de fucsina 2%, os dentes eram seccionados e
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a profundidade de penetração do corante avaliada nas interfaces ionômero-

esmalte, ionômero-cemento e ionômero-resina composta. Após submetidos à

análise estatística, os resultados evidenciaram um índice significante de infiltração

entre as regiões de cemento e de esmalte, com maior ocorrência em cemento e

maior grau de severidade para o Ketac-Silver. A infiltração marginal observada

para a Mistura Milagrosa nas três interfaces não apresentou diferença estatística

significante, sendo considerada suave. Os autores aprovaram as propriedades de

selamento da Mistura Milagrosa empregada para restaurar cavidades de classe II

pela técnica do sanduíche.

Nesse mesmo ano, RETIEF; McCAGHREN; RUSSEL 198 realizaram um

estudo in vitro, com a finalidade de determinar a microinfiltração cervical em

restaurações classe II estéticas de resina composta, associada ao emprego de um

cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vitrebond). Trinta

cavidades tipo MOD foram confeccionadas em dentes pré-molares extraídos, com

extensão cervical a aproximadamente 1mm além da junção amelocementária na

caixa mesial e, a 1mm aquém desta, na caixa distal. Em quinze preparos, toda a

superfície dentinária foi coberta por uma fina camada de Vitrebond, até as

proximidades da margem gengival, e para as demais, a camada do ionômero

estendeu-se ao ângulo cavosuperficial. Os passos seguintes para todas as

amostras consistiram no condicionamento com ácido fosfórico à 37%, inclusive da

superfície ionomérica, seguido pela aplicação do sistema adesivo Scotchbond 2, e

preenchimento da cavidade com a resina composta P-50 por meio da técnica

incremental. Os espécimes eram armazenados em solução fisiológica à 37ºC por

uma semana. Para os procedimentos seguintes, os dentes foram envolvidos por

duas camadas de esmalte de unha, com exceção da restauração e 1mm ao seu

redor. Assim, sucedeu-se o tratamento térmico e em seguida imersão em solução

de fucsina a 0,5%. Cinco cortes correspondentes a cada espécime foram

microscopicamente analisados a magnitude de 50 X. Desta maneira, a

profundidade de penetração do corante nas margens gengivais foi avaliada
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através da atribuição de escores, revelando um índice significantemente menor de

infiltração cervical na região de esmalte, o qual reduziu-se consideravelmente,

apresentando diferença estatística significante, quando a camada de cimento

ionomérico estendia-se ao ângulo cavosuperficial, tanto na interface

ionômero/esmalte quanto na interface ionômero/cemento.

Considerando a ineficiência das restaurações de resina composta em selar

eficazmente as regiões de dentina e cemento e na tentativa de solucionar esse

problema, MELLO; CUNHA; CONCEIÇÃO 159, em 1992, desenvolveram um

estudo com o objetivo de avaliar in vitro a microinfiltração nas associações

ionômero fotopolimerizável/resina composta e amálgama/resina composta,

comparativamente a restaurações somente de resina composta. Cavidades de

classe II próximo-oclusais padronizadas, apresentando a margem gengival

estendida além da junção amelocementária, foram preparadas em trinta dentes

molares permanentes extraídos. Os dentes preparados foram divididos em três

grupos de dez elementos cada, conforme os materiais restauradores utilizados:

Grupo I (controle) - Prisma Universal Bond 3/Prisma APH; Grupo II -

Vitrebond/Prisma Universal Bond 3/Prisma APH; Grupo III - True Dentalloy

II/Prisma Universal Bond 3/Prisma APH. Para todos os grupos, a resina foi

inserida pela técnica incremental. Logo após a confecção de cada grupo de

restaurações, foi realizado o acabamento com pontas diamantadas ultra-finas e

tiras de lixa e posteriormente os espécimes foram submetidos a 100 ciclos

térmicos, de um minuto cada, nas temperaturas de 5ºC, 37ºC e 60ºC. Os dentes

foram então protegidos com esmalte de unha, deixando livre a restauração e uma

faixa de 1mm ao redor desta, e em seguida imersos em solução corante de azul de

metileno a 0,5% e mantidos durante 72 horas, numa estufa à 37ºC. Os dentes eram

seccionados no sentido mésiodistal, sendo os cortes avaliados em uma lupa

estereoscópica com aumento de 25X. A leitura da penetração do corante foi

realizada através da atribuição de escores. Todas as restaurações apresentaram
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microinfiltração na margem cervical, não havendo diferenças estatisticamente

significantes entre as condições experimentais estudadas.

Em 1992 MOUNT et al. 170 pesquisaram in vitro o desempenho  da técnica

do sanduíche, proposta por Mc Lean et al em 1985, quanto ao selamento marginal,

utilizando novos materiais. Cavidades de classe V com margem oclusal em

esmalte e gengival em dentina foram preparadas nas superfícies vestibular e

lingual de vinte e quatro dentes molares extraídos e somente na face vestibular de

dez dentes correspondentes aos espécimes-controle. Os vinte e quatro dentes

foram divididos em dois grupos de estudo: 1- cavidades restauradas com o Ketac-

Bond, superficialmente desgastadas para receber uma faceta de resina composta;

2-  cavidades restauradas após a confecção de uma base de cimento ionomérico

(Vitrebond). Dos dez dentes mantidos como controle, cinco foram restaurados

com o Chemfil e cinco com o Fuji II. Para todas as restaurações, utilizou-se a resina

composta Superlux Solar, com a inserção de dois incrementos, iniciando pela

margem oclusal. Após restaurados, os espécimes foram estocados em água por

um período de duas semanas e posteriormente termociclados nas temperaturas de

5ºC e 55ºC, com permanência de 30 segundos em cada uma, totalizando 500 ciclos.

Antes de serem inseridos na solução de vermelho de proceína, na qual

permaneceriam por trinta minutos, os dentes foram protegidos com duas camadas

de esmalte de unha, exceto a área restaurada. Após seccionados, os espécimes

foram avaliados quanto à microinfiltração, através da atribuição de escores aos

diferentes índices de penetração do corante. Nenhuma infiltração foi observada

nos espécimes do grupo controle. Das vinte e quatro restaurações do primeiro

grupo, apenas quatro apresentaram microinfiltração devido a falhas no cimento,

em regiões onde a espessura de material era fina e este acabou sendo removido da

superfície dentinária, pela contração de polimerização da resina. Resultados

semelhantes aos do grupo 1 foram observados no grupo 2, e ao serem examinadas

as áreas infiltradas, verificou-se penetração do corante somente em regiões bem

próximas às margens das restaurações.
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O propósito do trabalho de pesquisa desenvolvido in vivo por MJÖR;

JOKSTAD 160, em 1993, foi comparar a ‘performance’ clínica das restaurações de

amálgama com as de um cimento de ionômero de vidro Cermet e uma resina

composta, em cavidades posteriores de classe II.  Um total de 274 cavidades com

todas as margens em esmalte foram preparadas para o tratamento de cáries

primárias, sob isolamento absoluto do campo operatório, e restauradas com o

Dispersalloy, o Ketac-Silver ou a resina composta P-50. Antes da inserção do

material restaurador, os dentes preparados eram moldados com

Optosil/Xantopren, registrando detalhadamente o preparo confeccionado. As

restaurações foram então avaliadas de 6 em 6 meses até que se completassem 5

anos de avaliação. O exame clínico para o diagnóstico das restaurações associado

à nova moldagem classifcava-as como aceitáveis ou insatisfatórias (apresentando

algum tipo de falha, de acordo com os critérios de CVAR & RYGE - USPHS, 1971).

Os resultados de diferenças correspondentes ao tamanho das cavidades foram

submetidos à análise de variância, ficando definido que as cavidades eram

significantemente maiores para o amálgama e menores para o cimento de

ionômero de vidro. O maior índice de substituições aconteceu devido a fraturas no

corpo das restaurações, como conseqüência principalmente do desenvolvimento

de cáries secundárias. Várias  restaurações de cimento de ionômero de vidro e

resina composta apresentaram discrepâncias marginais, sendo então classificadas

como inaceitáveis. Os autores associaram as fraturas mais comumente com as

restaurações de ionômero de vidro (Cermet) e, as cáries secundárias, com a resina

composta.

Em 1993, com o objetivo de testar um Dilatômetro, desenhado e

confeccionado especificamente para determinar a contração de polimerização das

resinas, e frente a este inconveniente, LAI; JOHNSON 138 estudaram o

comportamento de três resinas compostas fotopolimerizáveis (P-50, Herculite

XRV e Prisma APH). O aparelho acusou um resultado de 1,82%, 2,15% e 2,19%,

respectivamente para as resinas P-50, Herculite e Prisma APH. Diferenças
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estatisticamente significantes foram observadas para a resina P-50 com relação às

resinas Herculite e Prisma APH. Foi descrito ainda nesta pesquisa que a contração

de polimerização de um material está relacionada com o peso molecular do seu

monômero e que o alto peso molecular deste, juntamente com a alta carga de

partículas, geram menor contração de polimerização. Assim sendo, a contração

das diferentes resinas existentes estará na dependência da formulação de cada

uma delas. Desse modo, os autores concluíram que a maior porcentagem de

contração de polimerização tanto da resina Herculite como da Prisma APH em

relação à P-50 é provavelmente conseqüência da menor carga existente na

composição desses dois materiais. Oportunamente, os autores apresentaram

dados obtidos  por outros pesquisadores, utilizando o mesmo dilatômetro para o

estudo da contração de polimerização de outras marcas comerciais de resinas

compostas, como demonstrado no quadro abaixo:

Material

Contração

vol. %

 Expansão Térmica

º C

Origem dos

Trabalhos

    Adaptic

    Finesse

    Replica

    Silar

    Prismafil

    Visiofil

    Heliosit

    Adaptic

    Isopast

    P-30

    Silar

    Occlusin

    Concise

    Aurafil

2,59 (0,06)

2,98 (0,03)

3,63 (0,14)

3,23 (0,15)

2,38

1, 67

1,67

2,2 (0,2)

2,4 (0,1)

1,21 (0,13)

1,28 (0,12)

1,32 (0,05)

1,97 (0,16)

2,04 (0,05)

25 & 37

“

“

“

25 + 0,1

“

“

23 + 1

“

“

“

“

“

“

Bandyopadhay (1982)

“

“

“

Goldman (1983)

“

“

Hay; Shortall (1968)

“

Rees; Jacobsen (1989)

“

“

“

“

Fonte: LAI; JOHNSON 138

FIGURA 2.69- Valores de contração de polimerização de resinas compostas
restauradoras determinadas pelo dilatômetro

Atualmente, os adesivos dentinários são provavelmente os materiais

odontológicos que recebem maior atenção por parte dos pesquisadores e clínicos.
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Por este motivo, CHAIN; LEINFELDER 47, em 1993, descreveram o atual

estágio destes materiais e seus mecanismos de ação, abordando em

complementação alguns procedimentos clínicos relacionados com a proteção do

complexo dentinopulpar a partir do emprego destes sistemas adesivos. Do ponto

de vista dos autores, a principal vantagem de um sistema adesivo dentinário

refere-se à sua força de união na ordem de 65% a 75% daquela correspondente à

união da resina composta ao esmalte condicionado, adicionada à formação da

camada híbrida. Esta camada híbrida, formada por polímero e colágeno, é efetiva

em paralisar os fluidos dentinários e isolar os processos odontoblásticos nela

mergulhados, impedindo a comunicação destas células com o meio externo,

evitando conseqüentemente a sensibilidade pós-operatória, a infiltração de

microorganismos no interior dos túbulos de dentina seccionados durante o

preparo cavitário e sua entrada na câmara pulpar. Os autores constataram, que o

hidróxido de cálcio utilizado como protetor pulpar sob as restaurações de

amálgama não pode ser considerado um material permanente por ser altamente

solúvel, o que pode ser clinicamente detectado em apenas dois anos. Com relação

ao verniz cavitário, verificaram não haver consenso na literatura quanto a sua

eficácia em reduzir a sensibilidade e a microinfiltração em restaurações de

amálgama. Fotografias realizadas em microscópio eletrônico de varredura

revelaram ser o verniz cavitário um material poroso, incapaz de selar todos os

túbulos dentinários expostos pelo preparo cavitário e, além disto, a viscosidade

deste produto impede a sua penetração no interior destes túbulos. Dessa maneira,

os autores recomendam a substituição dos vernizes cavitários por adesivos

dentinários, considerando-os mais eficazes quanto ao selamento, para eles, a

única função dos vernizes talvez seja impedir a passagem de íons metálicos do

amálgama para a dentina adjacente.

Em 1993 HALLET; GARCIA-GODOY 112, através de estudos in vitro,

compararam a microinfiltração decorrente do emprego de cimentos de ionômeros

de vidro convencionais (Fuji II - Ketac-Fil) e modificados por resina (Fuji II LC -
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Photac-Fil). Um total de quarenta e cinco dentes molares extraídos foram

utilizados. Cavidades de classe V padronizadas foram preparadas nas faces

vestibular e lingual, de tal maneira que a margem cervical se localizasse em

dentina ou cemento. Três grupos experimentais de quinze elementos cada foram

determinados. Para os grupos I e II, as cavidades vestibulares foram restauradas

com os cimentos ionoméricos modificados (Fuji II LC-GC e Photac Fil - Espe

respectivamente) e, nas cavidades linguais, foram inseridos os cimentos

ionoméricos convencionais (Fuji II- GC e Ketac Fil - Espe). Os espécimes referentes

ao grupo III foram restaurados somente com os ionômeros modificados por

resina, destinando-se aos testes para avaliação da formação de gaps e do

mecanismo de adesão. Vinte e quatro horas após restaurados os espécimes

receberam acabamento e polimento, submetendo-os em seguida aos

procedimentos de termociclagem, nas temperaturas de 6ºC e 60ºC, com

permanência de 30 segundos em cada banho, durante mil ciclos. Os espécimes dos

grupos I e II, preparados para a avaliação da microinfiltração, foram cobertos com

esmalte de unha, exceto 1 mm ao redor das margens da restauração, e imersos em

solução de fucsina básica a 2%, por um período de 24 horas. Os dentes eram então

seccionados e o grau de penetração do corante observado por dois examinadores,

através de um estereomicroscópio com aumento de dezesseis vezes, e avaliados

pelo método de escores. Os autores observaram que nenhum dos materiais foi

capaz de prevenir totalmente a microinfiltração, tanto nas margens oclusais em

esmalte quanto nas margens cervicais em cemento, apresentando estas últimas

um maior índice de infiltração marginal.  Os cimentos de ionômero de vidro

modificados por resina exibiram resultados  variáveis quando comparados aos

convencionais. O Photac-Fil apresentou um comportamento superior em se

tratando de selamento marginal que o seu correspondente convencional, o Ketac-

Fil. O índice de infiltração ocorrida nas margens de esmalte foi maior para o Fuji II

LC, comparado ao Fuji II convencional, porém, nas margens de cemento, ambos

os materiais apresentaram um desempenho semelhante.
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Em artigo publicado em 1993, DUKE 73 comentou os princípios de adesão e

sua associação com materiais restauradores adesivos. O autor explicou, que as

falhas de uma restauração estão freqüentemente vinculadas à interface

dente/material restaurador, acarretando recorrência de cárie, descoloração e

substituição após poucos anos de vida clínica. Na Dentística Restauradora, a

adesão é apontada como responsável pela diminuição do espaço na interface entre

os materiais restauradores e a estrutura dentária, estando uma ótima adesão

correlacionada com a redução da microinfiltração junto a estas interfaces. A

hetereogeneidade da estrutura dentária, a contaminação superficial e a presença

de água prejudicam a adesão. As atuais formulações de resinas compostas são

suscetíveis à contração de polimerização, provocando uma adaptação cavitária

desfavorável, rompendo a adesão de uma restauração. Diferenças significantes no

coeficiente de expansão térmica entre os materiais e a estrutura dentária também

interferem consideravelmente na interface adesiva.

Materiais Índice de
Infiltração

  Coeficiente de
Expansão Térmica

( 10 -6 /°C)
Sevitron (SS White)
Silux (3M )
Fynal (L.D. Caulk)
Occlusin (G.C.)
Cluster (SS White)
Ketac-Fil (ESPE)

6,00
5,63
4,85
4,20
2,05
1,55

80
57
35
24
22
14

Fonte: DUKE 73

FIGURA 2.70- Comparação da microinfiltração X
coeficiente de expansão térmica de alguns materiais
adesivos, citados por Duke 73

Os cimentos ionoméricos com um coeficiente de expansão térmico aproximado ao da

estrutura dentária exibem o menor índice de infiltração; isto esclarece o fato da

importância dessa expansão ser freqüentemente citada nos princípios da Dentística

Restauradora.
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O trabalho de PRATI et al. 193, desenvolvido em 1994, apresentou como

propósito estudar as variações da microinfiltração em cavidades extensas de

classe II MOD. Três diferentes combinações de sistemas adesivos dentinários e

resinas compostas para uso posterior foram testadas (Vitrebond/Scotchbond/ P-

50; Tripton/Occlusin; Clearfil Photo Bond/Clearfil Photo Posterior). Os preparos

foram confeccionados em terceiros molares récem-extraídos, apresentando o

término cervical ao nível da junção amelocementária totalmente em dentina.

Seguindo a inserção e polimerização do material, as restaurações receberam um

suave acabamento com discos Sof-Lex, sendo então inseridas em solução de

nitrato de prata 50%, aguardando-se 2 horas de imersão. Após 15, 45 e 150

minutos; 1, 2, 7 e 14 dias; 1, 2 e 3 meses, media-se a microinfiltração, pela redução

aparente da permeabilidade dentinária. Decorrido um período de três meses,

todas as restaurações foram termocicladas, nas temperaturas de 4º e 55ºC, e

novamente armazenadas em solução de nitrato de prata, por um período

adicional de sete meses. Dando seqüência aos procedimentos, os espécimes eram

seccionados em três regiões (gengival - ângulo áxio-pulpar - oclusal) e o índice de

microinfiltração avaliado pela profundidade de penetração da solução corante. Os

resultados obtidos constataram a ocorrência de um alto índice de infiltração para

todas as restaurações recentes, comparadas àquelas analisadas após 1 e 2 dias e,

após 4 - 8 semanas, todas as amostras exibiram aumento da permeabilidade,

sugerindo que a expansão higroscópica não foi suficiente para superar a

degradação hidrolítica das restaurações e conseqüentemente promover um

selamento marginal ideal. Os maiores e menores resultados de microinfiltração

ocorreram para os sistemas restauradores Clearfil e Tripton/Oclusin

respectivamente, embora não tenham sido estatisticamente significantes, quando

comparados aos demais. Os autores observaram, ainda, que a termociclagem ou o

estresse oclusal não interferiram nos resultados da microinfiltração.

Também em 1994 FUTATSUKI; NAKATA 99 desenvolveram um estudo in

vitro, avaliando a microinfiltração marginal em restaurações classe II de resina

composta. As cavidades foram preparadas em quarenta dentes pré-molares
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humanos extraídos, livres de cáries, as quais foram restauradas com

diferentes materiais, constituindo quatro grupos experimentais:

1- Occlusin / Bonding Agent;

2- Palfique Light-S / Light Bond;

3- P-50 / Dentin Primer / Scotchbond 2;

4- P-50 / Vitrabond /Scotchbond 2.

Durante os procedimentos restauradores, além dos dentes preparados um

outro pré-molar foi utilizado para reproduzir o contato proximal, com o

objetivo de simular uma condição clínica. Para a inserção dos materiais,

foram empregadas matrizes e cunhas refletivas. Doze horas após o término

das restaurações, estas foram submetidas aos procedimentos de

acabamento e polimento, sofrendo imediatamente após um tratamento

térmico correspondente a 100 ciclos, nas temperaturas de 4ºC e 60ºC. Em

seguida, os dentes foram imersos em solução de fucsina básica a 0,5%, por

24 horas a 37ºC. Após o seccionamento dos dentes, os cortes foram

analisados em um microscópio óptico com aumento de 30-40 vezes. A

avaliação da profundidade de penetração do corante foi realizada através

do critério numérico de escores. Os autores observaram a ocorrência de um

maior grau de microinfiltração na margem cervical em comparação à

margem oclusal. Entretanto, notou-se uma melhora significante do

selamento marginal gengival, com o uso do adesivo dentinário bem como

dos demais métodos testados, em relação ao adesivo convencional para

esmalte (Bonding Agent). Os resultados indicaram, ainda, que o cimento de

ionômero de vidro modificado por resina, utilizado como base forradora,

impediu a penetração do corante na dentina, embora tenha ocorrido

infiltração ao nível do esmalte em todos os elementos componentes deste

grupo.



84

FIGURA 2.72- Corte mésio-distal demonstrativo do
escore 1 de penetração do corante na margem
cervical, observado por FUTATSUKI; NAKATA 99. Não
foi observado nenhum grau de penetração do
corante na dentina protegida pelo cimento de
ionômero de vidro

C - resina composta ;
G - Cimento de ionômero de vidro ;
E - esmalte ;
D - dentina.

Em 1994 MAHLER; NELSON 151 propuseram-se a avaliar in vitro a

capacidade de selamento marginal e a resistência à remoção de 26 diferentes tipos

de ligas para amálgama e a relação destas com a sensibilidade pós-operatória, não

raro de ocorrer em restaurações de amálgama. Os corpos-de-prova foram

representados por discos de porcelana simulando cavidades de classe I,

restauradas com as diferentes ligas. A microinfiltração foi observada através de ar

pressurizado e a resistência à remoção por tração foi medida com o auxílio da

máquina de ensaios Instron. Em complementação aos testes anteriores, observou-

se também a alteração dimensional correspondente à cada liga, de acordo com a

Especificação nº 1 da ADA, pela qual, caso a dimensão de uma liga varie em + 20

µicron/cm, não deverá ocorrer infiltração clinicamente significante. Assim, foi

analisada a correlação entre o índice de infiltração e os valores da alteração

dimensional no intervalo de 24 horas. Pelos resultados, os autores verificaram a

ocorrência de diferentes índices de microinfiltração entre as diversas ligas

testadas. As ligas esféricas apresentaram uma maior tendência à infiltração

comparadas às de corte irregular ou de fase dispersa. Três fatores foram

identificados interferentes na microinfiltração: a plasticidade do amálgama, a

técnica e a força aplicada durante a condensação. Nenhuma relação foi constatada

entre as alterações dimensionais preconizadas pela ADA e a microinfiltração,
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apresentando esta uma estreita relação com a resistência à remoção por tração das

restaurações.

LIMALHA Partículas Fabricante
Infiltração
Marginal
ml / minuto

Resistência à
Remoção
Kg

Alteração
Dimensional
µµ /cm

Spheraloy
Tytin (37,3% Hg)
Dialloy
Spherical
Spherical (43% Hg)
Unison
Tytin (42,5% Hg)
Aristalloy CR
Spherical (44% Hg)
Tytin
Sumalloy
Sybraloy
Valiant
Fine Cut
Spherical
Indiloy
Valiant PhD
Dispersalloy
Lumialloy
Velvalloy
Solila FG
Phasealloy (50% Hg)
New True Dentalloy
Speyer
Phasealloy (52% Hg)
Contour

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
L
S
S
A
A
A
L
L
A
L
L
A
A

Kerr
SS White
GC Dental
Shofu
Phasealloy
J & J
SS White
Baker
Phasealloy
SS White
Shofu
Kerr
LD Caulk
LD Caulk
LD Caulk
Shofu
LD Caulk
Am Ag& Hg Prod
GC Dental
SS White
De Trey
Phasealloy
SS White
Speyer
Phasealloy
Kerr

24,87
21,64
14,36
11,64
7,85
4,74
3,52
2,40
2,01
1,79
1,72
1,50
1,23
0,95
0,90
0,84
0,68
0,64
0,58
0,29
0,23
0,23
0,17
0,14
0,13
0,07

0,7
2,0
1,5
1,5
7,0
5,5
4,4
11,5
14,1
13,0
13,3
11,7
10,2
19,0
18,9
16,1
21,7
23,6
29,3
24,3
33,4
32,6
32,8
39,6
33,8
55,9

- 21,9
  - 6,2
 -12,0
  - 6,0
+ 1,9
-10,3
  - 7,9
- 10,6
  - 0,2
  - 5,9
  - 3,4
  - 5,1
  - 2,7
 - 28,9
  + 0,1
  - 4,6
 - 5,7
 - 7,4
 - 0,2
 - 11,1
  - 0,8
- 18,8
  - 9,5
- 26,9
  - 4,9
  - 2,8

Tipo de partículas: S = esféricas ; L = de corte irregular ; A = mista ( corte irregular e esféricas)

Fonte: MAHLER; NELSON 151

FIGURA 2.71- Valores resultantes dos testes de infiltração marginal, resistência à
remoção e alteração dimensional obtidos por MAHLER; NELSON 151 para os diferentes
materiais analisados

Em 1994 CRIM; CHAPMAN 57 avaliaram quatro diferentes métodos

restauradores, com o propósito de reduzir a microinfiltração marginal nas

restaurações classe II de resina composta. Foram envolvidos neste estudo vinte

molares humanos hígidos, extraídos. Duas cavidades proximais foram preparadas

em cada dente, restauradas de acordo com quatro condições experimentais pré-

estabelecidas:

1-  Fuji II LC /Prisma Universal Bond 3 Primer / Prisma Adhesive /APH;
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2-  Colocação da matriz BondAband /Prisma Universal Bond 3 Primer/Prisma

Adhesive/APH;

3-  Prisma Universal Bond 3/Prisma Adhesive/APH;

4-  Coltene Duo-Bond/APH.

Todos os dentes, após restaurados, foram armazenados em água destilada à 37°C

por 24 horas. Decorrido este período, foram submetidos à termociclagem

correspondente a 100 ciclos, nas temperaturas de 37°C (23 segundos), 12°C (4

segundos), 37°C (23 segundos) e 54°C (4 segundos), e posteriormente selados

para a imersão em solução aquosa de fucsina básica, onde permaneceriam por

outras 24 horas. Cada espécime foi seccionado no sentido mésiodistal, sendo os

cortes analisados em um microscópio de medida, com aumento de 50 vezes. Os

resultados obtidos indicaram a ocorrência de uma microinfiltração severa,

relacionada à aplicação do adesivo para esmalte (grupo 4), tendo sido a mesma

reduzida pelo emprego de uma base de cimento ionomérico (grupo 1), pelo uso da

matriz (grupo 2) ou de um adesivo dentinário (grupo 3). Observa-se entretanto

que a associação cimento ionomérico/resina composta (grupo 1) reduziu

significantemente o índice de infiltração marginal, em comparação aos grupos 3 e

4.

O objetivo do trabalho publicado por CARVALHO 40, em 1995, foi levar ao

conhecimento dos leitores informações básicas sobre os cimentos de ionômero de

vidro. Com base na literatura existente, o autor descreveu a composição, tipos

existentes, cuidados na manipulação bem como suas características físico-

químicas, chamando atenção para a capacidade de adesão destes materiais aos

tecidos dentários, propriedades de liberação de flúor, resistência coesiva e

biocompatibilidade. O autor ressalta possuírem resistência à remoção semelhante

ou superior ao tradicional cimento de fosfato de zinco, proporcionando um

melhor vedamento marginal e proteção contra cáries, quando utilizados para

cimentação de peças protéticas. Considera que a infiltração marginal verificada

com o emprego destes cimentos, é similar ou inferior àquela observada com os
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materiais resinosos, seja quando utilizados como material restaurador ou em

associação às resinas compostas através da técnica do sanduíche.

O estudo desenvolvido por HOVAV et al. 125,  em 1995, avaliou a infiltração

marginal em cavidades de classe II esteticamente restauradas, com e sem base

cervical em amálgama. Os dentes envolvidos neste estudo foram primeiros

molares decíduos extraídos. Os dentes eram aleatoriamente preparados,

apresentando a margem cervical em esmalte, sendo divididos em três grupos de

10 (dez) elementos cada. O primeiro grupo recebeu uma base de amálgama

(Silmet-Gyvatayim, Israel) no 1/3 cervical da caixa proximal, com

aproximadamente 1mm de espessura. Após a aplicação do agente condicionador

(ácido fosfórico 37%) e do sistema adesivo (Superbond D Liner), a resina composta

P-50 foi incrementalmente inserida. Os demais grupos foram restaurados somente

com o material estético, diferenciando-se entre si apenas com relação ao sistema

adesivo dentinário empregado, tendo sido o Superbond D Liner para um e o

Sctchbond 2 para o seguinte. Em seguida, os procedimentos de acabamento e

polimento com discos Sof-Lex foram realizados e decorrido um período de 2

(duas) semanas os espécimes foram submetidos à termociclagem e imersos em

solução corante por 24 horas. Após seccionados, o índice de infiltração nas

margens oclusal, cervical, assim como na interface entre a resina e o amálgama foi

avaliado em um microscópio binocular com aumentos de 6X e 40X. Não ocorreu

infiltração significante na interface entre os materiais restauradores. Com relação

à margem cervical, os autores observaram que, embora a infiltração marginal não

possa ser eliminada, ocorreu com o uso do sistema adesivo Superbond D Liner

uma diminuição significante, em comparação ao uso do Scotchbond 2 ou

amálgama.

PAMEIJER; WENDT JUNIOR 181, em 1995, avaliaram laboratorialmente, a

capacidade de adaptação marginal de diferentes materiais associados às restaurações de

resina composta com margens em esmalte e cemento. Os materiais testados foram: um
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cimento de ionômero de vidro, um amálgama, agentes adesivos resinosos, um

cimento híbrido experimental e um cimento de  óxido de zinco e eugenol. Todas as

amostras foram submetidas ao estresse térmico em solução orgânica de fucsina

básica 0,5%. Após seccionados, os espécimes foram observados em um

estereomicroscópio quanto ao grau de penetração do corante, através da

atribuição de escores. Pelos resultados da avaliação os autores concluíram que o

óxido de zinco e eugenol permitiu uma maior infiltração do corante e a associação

resina composta/sistema adesivo favoreceu o selamento marginal, fator este,

constatado pelos menores resultados de infiltração marginal. Foi verificado ainda,

que nenhum material testado era eficaz em selar completamente a interface

estrutura dentária/restauração, prevenindo a microinfiltração.

Considerando a capacidade do amálgama em oxidar e formar produtos

que, resultantes de sua corrosão, se depositam na interface dente/restauração,

promovendo assim o seu selamento, BEN-AMAR; CARDASH; JUDES 23, em

1995, revisaram a literatura referente à efetividade do verniz cavitário em prevenir

a microinfiltração nas restaurações de amálgama, até que o processo de corrosão

ocorra. Os autores constataram que, desde que os amálgamas sejam bem

condensados, adequadamente brunidos e polidos, tornam-se menos porosos e

conseqüentemente sua corrosão ocorrerá mais lentamente. Observaram ser

comum a existência de uma fenda na interface dente/restauração, com extensão

aproximada de 10-15 µm. Durante o processo de corrosão das ligas, as

restaurações tornam-se mais suscetíveis à retenção de placa dental e por

conseguinte de bactérias. Estes microorganismos utilizam o oxigênio da placa e

das fendas, produzindo íons que irão diminuir o pH local. Os eletrólitos formados

nestes locais possuem um pH mais baixo e assim propiciam um meio mais

corrosivo ao amálgama. Caso este processo ocorra somente na superfície da

restauração, é em parte neutralizado pela liberação de íons Cl - e OH - da saliva,

mas devido às dimensões reduzidas das fendas a passagem de íons salivares por

estas regiões torna-se dificultada. Observaram, também, existir uma correlação



89

entre cárie secundária e corrosão do amálgama, a qual se deve ao aumento da

acidez nas adjacências da restauração e à diminuição das fendas, aumentando,

então, as chances de um selamento marginal com pequenas quantidades de

produtos resultantes da corrosão. Este resultado pode ser conseguido através de

alguns procedimentos clínicos básicos, como adequada condensação, correta

manipulação do material, brunidura e polimento das restaurações. Por meio desta

revisão literária, os autores concluíram que as ligas com alto conteúdo de cobre se

oxidam mais lentamente em comparação às ligas convencionais e, ainda, exigem o

uso de um verniz intermediário, com o propósito de vedar precocemente a

interface dente/restauração até que os produtos de corrosão o façam,

reconhecendo a existência de dúvidas sobre a sua eficácia, e que a corrosão

dependerá de variações individuais na química dos fluidos bucais.

Em 1995 SIDHU; WATSON 212, através de uma revisão, estudaram as

características dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina.

Esclareceram que estes materiais são híbridos do cimento de ionômero de vidro

convencional com a resina composta fotopolimerizável, os quais apresentam

conseqüentemente propriedades intermediárias dos dois materiais, com algumas

características superiores as do cimento ionomérico convencional. Geralmente,

possuem as vantagens de ambos os materiais que o originaram, como estética,

adesão à estrutura dentária, liberação de flúor e polimerização rápida pela

exposição da luz visível. Os verdadeiros cimentos de ionômero de vidro

modificados por resina possuem fundamentalmente a reação de presa ácido-base,

que permite a polimerização do material na ausência de luz, com acréscimo de um

processo secundário de presa, o qual é fotoiniciado. Com relação à microinfiltração

marginal, os autores relataram que os resultados de testes in vitro já realizados

com estes materiais exibem resultados variáveis e nem todos demonstram uma

redução significante na infiltração marginal em esmalte e cemento, quando

comparados aos seus correspondentes convencionais, o que pode ser atribuído às

diferenças entre o coeficiente de expansão térmica da estrutura dentária e do
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material. Tem sido relatado que o coeficiente de expansão térmica dos ionômeros

híbridos é menor que o das resinas compostas e mais alto que dos ionômeros

convencionais. Todavia, é óbvia a melhoria no selamento marginal quando estes

materiais são empregados, talvez pela propriedade de expansão higroscópica,

compensando em parte a contração de polimerização. Segundo os autores,

existem ainda outros fatores que podem ser coadjuvantes na redução ou inibição

da microinfiltração: a capacidade de molhar adequadamente a superfície dentária

em função de sua viscosidade; o tamanho das partículas de pó de vidro; o

condicionamento da superfície; os diluentes adicionados ao líquido, assim como a

proporção pó/líquido. Uma outra explicação seria a capacidade de adesão

imediata destes materiais à dentina, uma vez que os cimentos ionoméricos

convencionais desenvolvem adesão com o tempo.

Em 1995 ZANATA et al. 251 se propuseram, através de um trabalho

laboratorial, a comparar a microinfiltração em cavidades restauradas pela técnica

do sanduíche, empregando diferentes combinações de cimentos

ionoméricos/resina composta. Com esta finalidade, preparos cavitários de classe

V com extensão gengival em cemento foram realizados em dentes caninos e pré-

molares humanos, os quais foram restaurados representando cinco condições

experimentais:

A -  Fuji II LC;  B -  Vitremer;  C - GC Lining LC;  D - Vitrebond/Silux Plus;

E -  Silux Plus (adesivo dentinário/resina composta).

Antecedendo a realização dos testes, os dentes restaurados foram estocados por

uma semana em água destilada à 37°C. Receberam acabamento e polimento com

discos Sof-Lex, tendo sido em seguida submetidos à termociclagem,

correspondente a 500 ciclos, nas temperaturas de 4°C e 60°C, com permanência

de 1 minuto em cada banho. Antes, porém, de serem mergulhados em solução de

fucsina básica a 2% para que fossem aguardadas 24 horas, a superfície dos dentes

foi coberta por duas camadas de esmalte de unha, com exceção das margens da

restauração. A análise da profundidade de penetração do corante foi realizada
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microscopicamente e o índice de infiltração atribuído através de escores. Os

resultados não constataram diferenças significantes entre as condições testadas,

nem com relação ao esmalte, nem mesmo às margens cervicais.

Ainda no ano de 1995, YAP; LIM; NEO 250 realizaram um estudo

comparando a capacidade de selamento marginal de três diferentes sistemas

restauradores, em cavidades de classe V, confeccionadas ao nível da junção

amelo-cementária de trinta e seis dentes pré-molares extraídos. As cavidades

foram restauradas com uma resina poliácido modificada (Dyract), uma resina

composta (TPH/Probond) e um cimento de ionômero de vidro modificado por

resina (Fuji II LC), caracterizando cada material um grupo experimental. Após o

acabamento e polimento, os dentes eram estocados em água destilada,

aguardando-se uma semana. Uma termociclagem de 500 ciclos com dois segundos

em cada banho, nas temperaturas de 5°C, 34°C e 65°C, foi realizada. Em seguida,

os dentes foram adequadamente selados e mergulhados em solução de fucsina

básica por 24 horas e, após seccionados, avaliado o grau de infiltração marginal.

Os resultados demonstraram uma infiltração suave e pouco visível nas margens

de esmalte dos espécimes restaurados com a resina composta, infiltração esta

significantemente menor, se comparada aos demais materiais. Os resultados

mostraram que a infiltração marginal relacionada aos três materiais foi sempre

pior em se tratando de dentina. Segundo os autores, seria desejável o uso clínico

de um material capaz de liberar flúor, característica esta elementar dos cimentos

ionoméricos.

O comportamento clínico de duas resinas compostas modificadas por

poliácidos (Dyract - Compoglass) e dois cimentos de ionômero de vidro

modificados por resina (Fuji II LC - Vitremer), restaurando cavidades de classe V,

foi avaliado por ABDALLA; ALHADAINY; GARCIA-GODOY 1, em 1995. Vinte e

dois pacientes com oclusão normal e idade entre 21-48 anos participaram deste

trabalho. As cavidades preparadas apresentaram o término cervical em cemento,
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sendo restauradas sob isolamento absoluto do campo operatório. As restaurações

foram avaliadas independentemente por dois examinadores, considerando os

critérios de USPHS (Serviço de Saúde Pública dos EUA), nos intervalos de uma

semana, 1 e 2 anos. 98% das restaurações foram avaliadas e os resultados

demonstraram que todos os materiais apresentaram aceitável comportamento

clínico. Ocorreu um resultado significante com relação à descoloração nas

restaurações de Vitremer. A análise estatística demonstrou diferença a favor das

resinas poliácido modificadas e, dentre os cimentos ionoméricos, esta foi favorável

ao Fuji II LC. Nenhum aparecimento de cárie secundária foi observado durante o

período de avaliação.

O objetivo do trabalho realizado em 1996, por SÁBIO 204, foi avaliar a

infiltração marginal em relação à adaptação de resinas compostas quimicamente

ativadas e fotoativadas às paredes do preparo cavitário. Para tanto, cavidades

mesial e distal estendidas 2 mm aquém da junção cemento-esmalte foram

preparadas em  20 dentes molares humanos extraídos. Assim, as quarenta

cavidades foram distribuídas em 4 grupos experimentais de 10 elementos cada, os

quais foram restaurados com resinas compostas foto e quimicamente ativadas,

com e sem o emprego de um agente de união. Concluídas as restaurações, os

dentes foram protegidos por duas camadas de  esmalte de unha e imersos em

solução de azul de metileno a 2%, permanecendo 20 horas a 37oC. Os espécimes

seccionados foram avaliados através de microscopia óptica com aumento de 40X e

os índices de infiltração marginal foram estabelecidos segundo o critério de

escores. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística, permitindo

chegar às seguintes conclusões :

- o grau de infiltração foi total para os dois tipos de resinas compostas;

- a resina composta quimicamente ativada, quando utilizada com o respectivo

agente de união, apresentou menor grau de infiltração marginal tanto nas

margens de esmalte oclusal quanto nas  cervicais;
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- os grupos restaurados com a resina composta fotopolimerizável, com e sem o

emprego do agente de união, não apresentaram diferença estatisticamente

significante, independente da localização da margem;

Não obstante o melhor comportamento da resina composta quimicamente

ativada, observou-se que nenhum sistema restaurador conseguiu impedir

totalmente a infiltração do corante nas margens da restaurações.

________________________________

FIGURA 2.74- Exemplos característicos dos escores de infiltração observados por
SÁBIO204, na margem cervical das restaurações

Considerando os princípios que regem e controlam as variáveis que geram

os estresses desenvolvidos nas interfaces das restaurações de resina composta,

CARVALHO et al. 43, em 1996, através de uma revisão, descreveram os fatores

que podem interferir na infiltração da resina adesiva, no interior da camada
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desmineralizada, e a influência desta infiltração na adesão entre o material

restaurador e a estrutura dentária. A contração de polimerização sofrida pela

resina poderá criar estresses que rompem a união junto às paredes cavitárias e

essa competição entre o estresse mecânico sofrido pela polimerização e a união

dos adesivos às paredes cavitárias consiste em uma das principais causas das

falhas marginais e subseqüente microinfiltração nestas restaurações. Os autores

explicaram os efeitos da smear layer e a desidratação da superfície dentária

desmineralizada. Relataram que o grau de estresse desenvolvido poderá ser

controlado pela extensão e configuração da cavidade (fator-C), pelo emprego de

bases, tamanho, forma e posição dos incrementos do material.

Deve ser considerada ainda a natureza química ou fotopolimerizável das resinas

compostas, considerando que o tipo de polimerização influencia a capacidade de

escoamento do material. As resinas fotopolimerizáveis apresentam polimerização

rápida ou imediata, o que permite menor escoamento quando comparadas às

resinas de ativação química, por não existir um tempo maior correspondente à

fase gel. Teoricamente, quanto menor o escoamento, maior será o estresse gerado

durante a contração de polimerização, fator que, pode ser decisivo para o sucesso

da restauração. Como conclusão, os autores relatam que os estresses gerados nas

resinas compostas e nos agentes de união são bem mais complexos sob condições

clínicas. Os altos valores de estresse gerado pela contração de polimerização,

resultantes de alguns estudos, cujas cavidades possuem configurações específicas,

superaram a força adesiva da resina à dentina, esclarecendo talvez o alto e
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 freqüente índice de falhas e de formação de gaps observados em vários estudos

utilizando sistemas adesivos. Por outro lado, existem vários fenômenos e

procedimentos relacionados à configuração, ao emprego de resinas quimicamente

ativadas, de baixo módulo linear e tempo de sorpção de água, os quais, caso bem

entendidos e aplicados, contribuem para reduzir a contração de polimerização,

oferecendo às restaurações melhor qualidade e longevidade.

Em 1996, TRUSHOWSKY; GWINNET 230 estudaram in vitro o

comportamento dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina,

utilizados em restaurações de classe V com o término cervical em cemento,

associando o uso destes materiais à redução da microinfiltração marginal. As

cavidades foram preparadas nas faces vestibular e lingual de trinta e cinco molares

récem-extraídos e quatro cimentos ionoméricos foram pesquisados, variando as

condições experimentais: Grupo 1 (grupo controle) - Scotchbond MP/ resina

composta Z-100; Grupo 2 - Ionômero Fuji Lining (na parede axial)/Scotchbond

MP/Z-100; Grupo 3 - ácido poliacrílico 10% /Fuji II LC/Scotchbond MP/Z-100;

Grupo 4 - Vitrebond/Scotchbond MP/Z-100; Grupo 5 - Vitremer/Scotchbond

MP/Z-100. Para todos os grupos até então mencionados, a resina composta foi

inserida através da técnica incremental. Para os demais grupos, 6 e 7, as cavidades

foram totalmente restauradas com os cimentos ionoméricos Fuji II LC e Vitremer

respectivamente. Imediatamente após a polimerização, as restaurações foram

polidas com discos Sof-Lex, sendo posteriormente submetidas à termociclagem a

5ºC e 55ºC. As superfícies externas dos dentes eram seladas com esmalte de unha

até a 1mm aquém da periferia da restauração, sendo os mesmos armazenados em

solução de nitrato de prata 50% e posteriormente seccionados para avaliação. O

grau da microinfiltração em cada corte foi determinado pela penetração dos íons

prata através das interfaces esmalte/material restaurador na parede oclusal e

cemento/material restaurador na parede gengival. Os resultados evidenciaram

um índice moderado de infiltração apenas em 1 espécime do grupo 6 (Fuji II LC)

em esmalte, apresentando 69 dos 70 espécimes isentos de infiltração nesta região.
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Com relação à margem gengival, 1 a 2 espécimes dos grupos 1 (Z-100), 4

(Vitrebond/Z-100), 6 (Fuji II LC) e 7 (Vitremer) apresentaram uma suave

penetração da solução e aproximadamente 64 dos 70 espécimes demonstraram

isenção de microinfiltração. Os resultados estatísticos não exibiram valores

significantes entre as condições experimentais testadas. Neste estudo, os autores

relataram como sendo de relevância clínica o fato da base de cimento de ionômero

de vidro modificado por resina não ter interferido significantemente na habilidade

das restaurações em resistir à microinfiltração.

O estudo in vitro publicado em 1996 por MAHLER; BRYANT 150 teve por

finalidade observar o desempenho de diferentes tipos de ligas para amálgama em

selar as margens das restaurações e prevenir a microinfiltração. Trinta e três ligas

pré-encapsuladas de uso atual foram avaliadas através de ar pressurizado. Os

resultados evidenciaram um maior valor de microinfiltração para as ligas esféricas

em comparação às ligas de partículas mistas e de corte irregular. Os autores

concluíram que um pequeno aumento na plasticidade do amálgama, alterando a

proporção liga/mercúrio, poderá diminuir a microinfiltração nas margens das

restaurações e que esta alteração poderia ser aplicada em ligas com as quais é

comumente relatada uma sensibilidade pós-operatória.

Ainda em 1996, FERRARI; DAVIDSON 88 avaliaram in vivo a capacidade

de selamento marginal de um cimento de ionômero de vidro modificado por

resina e de um agente de união associado à resina composta, em cavidades de

classe V, preparadas em vinte dentes anteriores hígidos de dezessete pacientes

adultos, apresentando grave envolvimento periodontal, indicados para exodontia.

As cavidades foram confeccionadas na face vestibular, atingindo a junção esmalte-

cemento, sob isolamento absoluto do campo operatório. Em um grupo de

pacientes, utilizou-se o cimento ionomérico Fuji II LC, após o tratamento

dentinário com o ácido poliacrílico. Os materiais de escolha para o segundo grupo
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foram: a resina composta Z-100 associada ao sistema adesivo dentinário

Scotchbond MP. Imediatamente após a polimerização do material, procedeu-se ao

acabamento e polimento para todas as restaurações, utilizando-se discos Sof-Lex.

Decorrido um período clínico de 75-90 dias, os dentes foram extraídos e estocados

em solução de cloramina a 1%, a temperatura ambiente por sete dias e em seguida,

imersos em solução de azul de metileno por 24 horas. Os espécimes foram então

seccionados inciso-apicalmente, inspecionados em um estereomicroscópio com

aumento de 20 vezes e a profundidade de penetração do corante foi registrada,

através da atribuição de escores. Apesar de não mais que 30% das restaurações de

cada grupo terem exibido microinfiltração, nenhum dos sistemas restauradores foi

capaz de selar efetivamente as margens das restaurações e prevenir a penetração

da solução corante. A análise estatística dos resultados não constatou existência

de diferença significante entre os dois grupos estudados.

índice de
infiltração

Cimento
ionomérico
0    1    2

Resina
Composta
0   1   2

margens oclusais     7    3    0 9   1    0

margens cervicais 7     2     1 7   3    0
Fonte: FERRARI; DAVIDSON 88

FIGURA 2.76- Escores de infiltração observados
por FERRARI; DAVIDSON 88 para os espécimes nas
diferentes condições experimentais testadas :
0 - nenhuma infiltração
1 - infiltração atingindo até metade da parede cervical
2 - infiltração atingindo a parede axial

Em 1996 DOERR; HILTON; HERMESCH 72 avaliaram o efeito da

termociclagem na microinfiltração dos cimentos de ionômero de vidro

restauradores, convencionais e modificados por resina. Preparos cavitários de

classe V, com margens gengivais estendidas 1,5 mm abaixo da junção cemento-

esmalte, foram confeccionadas nas superfícies vestibular e lingual de trinta

terceiros molares extraídos, livres de cáries. As cavidades relativas a uma das

superfícies dentárias foram restauradas com o cimento de ionômero de vidro
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convencional Ketac-Fil Aplicap e, as restantes, com o cimento de ionômero de

vidro modificado por resina, Photac-Fil Aplicap. Imediatamente após restaurados,

procedeu-se ao acabamento e polimento das margens das restaurações. Os

espécimes foram armazenados em água destilada a temperatura ambiente, por

um período correspondente a uma semana. Metade dos espécimes referentes a

cada material restaurador foi submetida à termociclagem, durante 2500 ciclos, nas

temperaturas de 5ºC e 55ºC, com tempo de imersão de 5 segundos. Após

protegidos com cera vermelha, selante de fóssulas e fissuras e esmalte para unha,

os espécimes foram imersos em solução de azul de metileno a 5% por 5 horas e

posteriormente seccionados longitudinalmente no sentido vestíbulo-lingual. O

índice de penetração do corante na interface dente-restauração foi avaliado com o

auxílio de um microscópio estereobinocular, com aumento de 64 vezes, através de

um sistema de imagem digital. A análise estatística constatou haver diferenças

significantes quanto à microinfiltração resultante do uso de ambos os materiais

testados e a termociclagem também não influenciou significativamente a

“performance’ de nenhum deles. Os resultados mostraram índices de infiltração

para os espécimes termociclados de aproximadamente 8,3% e 8,8% para o Ketac-

Fil e Photac-Fil respectivamente e de 11,4% e 9,9% para os demais, seguindo a

mesma ordem.

O estudo desenvolvido por SJÖDIN; UUSITALO; DIJKEN 216, em 1996,

teve por finalidade estudar a microinfiltração marginal em cavidades de classes V

e II restauradas com cimentos ionoméricos convencionais e modificados por

resina e com resinas poliácido modificadas, além da resina composta. Para as

restaurações de classes V, as cavidades foram preparadas nas faces vestibular e

lingual de 50 dentes pré-molares, sendo uma com término cervical em cemento e a

seguinte em esmalte. Os materiais, Fuji II LC, Vitremer, Dyract, Chemfil II e

Herculite, manipulados de acordo com as instruções de seus fabricantes, foram

utilizados nas restaurações de cada 10 dentes e, após uma semana de

armazenamento em água, foram acabados e polidos. Na segunda parte do estudo,
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40 das 50 cavidades de classe II MOD foram preparadas, e restauradas pela

técnica do sanduíche, utilizando, em associação com a resina composta Herculite,

o Fuji II LC, o Vitremer, o Dyract e o Chemfil II (controle); o quinto grupo foi

restaurado unicamente com a resina composta Herculite. Em metade dos

espécimes restaurados pela técnica do sanduíche, o cimento de ionômero de vidro

foi protegido com um verniz cavitário, para evitar sua união com a resina, sendo

nos demais esta mesma superfície condicionada, para permitir a união dos dois

materiais através de um agente adesivo. Dando continuidade, todos os dentes

foram termociclados, constituindo 180 ciclos nas temperaturas de 5°C, 37°C e

55°C, com banhos de 10 segundos em cada temperatura. Após adequadamente

vedados, os dentes foram estocados por 24 horas em solução de azul de metileno

a 5% e posteriormente seccionados para avaliação. Os cortes foram

microscopicamente examinados quanto ao padrão de infiltração. Os resultados

demonstraram para as restaurações de classe V a superioridade dos materiais

Dyract e Fuji II LC, tanto em esmalte quanto em dentina, sendo em esmalte

semelhantes à “performance” do Vitremer. Para o grupo II, com a técnica de

restauração sem aplicação do verniz, com margens em esmalte, o melhor

resultado foi conferido ao Dyract, seguido pelo Fuji II LC e Vitremer. Em dentina,

o padrão de infiltração para estes mesmos espécimes foi muito alto, destacando-se

como os melhores resultados o Dyract e o Fuji II LC, sem contudo haver diferença

estatística entre estes e os demais materiais testados. O uso do verniz não

modificou o padrão de infiltração nas margens de esmalte; já em dentina houve

grande variação quando comparados com as amostras sem verniz. Os resultados

deste estudo sugerem que a microinfiltração marginal inicial dos materiais

modificados por resina e por ionômero é maior do que a obtida pelo cimento de

ionômero de vidro convencional testado, embora nenhuma das técnicas tenha

resistido à microinfiltação tanto em esmalte quanto em cemento.

Através de estudos realizados in vitro, em 1996, FRITZ; FINGER; UNO 93

investigaram  a adaptação marginal de  três  ionômeros resina-modificados  (Photac-
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Fil, Fuji II LC e Vitremer), uma resina composta (Pekafill) e uma resina poliácido

modificada (Dyract). Para o grupo I, os autores realizaram o pré tratamento, como

recomendado pelo fabricante, realizando o acabamento em metade das

restaurações, 15 minutos após a inserção do material e a outra metade após 24

horas. Para o grupo II, substituiu-se o pré-tratamento convencional por um

sistema adesivo experimental. Adicionalmente, utilizou-se em associação ao

Dyract e Vitremer os sistemas adesivos Prime & Bond 2 e Scotchbond

Multipurpose Plus, respectivamente. Cavidades de forma circular em dentina

foram realizadas em dentes molares extraídos. Após adequadamente polidas, de

acordo com as condições pré-estabelecidas, as restaurações foram examinadas sob

um microscópio com aumento de 500 vezes e assim mensurada a espessura

máxima dos gaps formados em suas interfaces. Alguns espécimes foram

selecionados para análise da zona de ligação, teste este procedido através de um

microscópio eletrônico de varredura. Pelos resultados, constatou-se que o

acabamento após 24 horas possibilitou uma acentuada diminuição de gaps

marginais em relação ao acabamento e polimento imediatos. Os autores

consideraram como clinicamente significantes, os procedimentos tardios de

acabamento e polimento das restaurações, permitindo que a absorção de água

compense em parte a contração do material durante a polimerização, favorecendo

conseqüentemente a adaptação marginal.

Em 1997 OSORIO et al. 179, através de estudos  in vitro, avaliaram a sorpção

de água de alguns materiais restauradores estéticos : Z-100, Prodigy, Compoglass,

Dyract e Vitremer. Após terem sido os materiais manipulados seguindo as

instruções dos fabricantes, foram incluídos em cilindros padronizados,

permanecendo armazenados em água por intervalos de testes de um dia, uma e

duas semanas, um e dois meses. Os resultados de sorpção de água eram obtidos

em miligramas por centímetro cúbico (mg/cm 3). Pode-se concluir que as resinas

compostas testadas apresentaram os menores valores de sorpção de água e ao
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Vitremer foram conferidos os maiores valores, permanecendo o Compoglass e o

Dyract em posição intermediária.

No encontro da IADR, de 1997, FRANCCI; SANTOS 90 apresentaram um

trabalho de pesquisa relacionado à microinfiltração em restaurações estéticas de

classe II MOD, combinando amálgama e resina composta. As cavidades foram

preparadas apresentando uma caixa  com o término cervical em cemento e a outra

ao nível de esmalte. Em metade dos espécimes, as caixas proximais foram

restauradas com amálgama (Dispersalloy), até a altura do ângulo áxiopulpar, com

e sem a aplicação de um sistema adesivo (All-Bond 2 ou Optibond) e, o restante da

cavidade, assim como toda a cavidade para os demais espécimes foram

preenchidas alternadamente com as resinas compostas Z-100, Charisma e

Heliomar. Durante a termociclagem das restaurações, houve incidência de cargas

oclusais e posterior imersão em solução corante de azul de metileno 0,5%.   Após

seccionados, os espécimes foram microscopicamente avaliados e estatisticamente

analisados. Os resulltados indicaram a ocorrência de microinfiltração nas

interfaces tanto de esmalte quanto de cemento, apresentando-se superior para a

última:

Adesivo Amálgama Amálgama/
Charisma

Amálgama/
Heliomar

Amálgama/
Z-100

Tukey (5%)

Nothing

AllBond 2

OptiBond

1456.99

455.91

661.37

         _

355.77

666.17

_

140.11

532.27

_

191.33

549.74

392.80

Fonte: FRANCCI; SANTOS 90

FIGURA 2.77- Resultados de microinfiltração observados por Francci;Santos 90

Os autores, observando a significante redução da microinfiltração pelo emprego

do amálgama, indicaram a restauração combinada amálgama/adesivo/resina

composta para restaurar esteticamente cavidades convencionais tipo classe II.
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Em 1997, FRIEDL et al. 92 pesquisaram a respeito da infiltração marginal

em cavidades de classe II, restauradas pela técnica do sanduíche. Para analisar a

qualidade da adaptação marginal do cimento de ionômero de vidro, quarenta e

oito terceiros molares récem-extraídos receberam um preparo cavitário MOD, com

o limite cervical a 0,5mm além da junção esmalte/cemento, e foram divididos em

quatro grupos de doze elementos cada. Para dois grupos, empregou-se como

materiais restauradores o sistema adesivo Scotchbond-MP associado à resina

composta Z-100 e o sistema adesivo Probond juntamente com a resina composta

TPH. Os demais grupos, restaurados pela técnica do sanduíche, receberam como

materiais restauradores o cimento ionomérico modificado por resina,Vitremer, em

associação à resina composta Z-100 e o cimento ionomérico híbrido, Dyract,

aplicado previamente à inserção da resina TPH. Os espécimes foram armazenados

por sete dias. Decorrido este período, seis dentes de cada grupo foram

termociclados e armazenados por 16 horas em solução de fucsina a 0,5%, sendo

então seccionados no sentido mésiodistal e analisados através de um sistema de

vídeo-imagem (Videoplan-Kontron). Os resultados foram submetidos à análise

estatística, indicando um índice significantemente menor de formação de gaps e

demais imperfeições marginais para ambos os cimentos ionoméricos, após a

termociclagem. Embora os melhores resultados de infiltração marginal tenham

sido apresentados pelos espécimes restaurados pela técnica do sanduíche, com o

menor índice referente ao Dyract, a análise estatística não indicou resultados

significantes entre os grupos testados. Por conclusão, os autores relataram que os

cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (híbridos) possuem ótima

qualidade de selamento marginal e devem ser empregados em associação às

resinas compostas, como uma técnica alternativa para restaurações de classe II

estéticas.

Através de estudo in vitro, realizado por CARRARA et al. 39, em 1997, foi

avaliado o comportamento quanto à microinfiltração marginal cervical de dois
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cimentos ionoméricos modificados por resina, com capacidade de liberar flúor.

Cavidades de classe II padronizadas, estendidas 1mm além da junção esmalte-

cemento, foram confeccionadas nas faces mesial e distal de treze dentes pré-

molares. Cada dente foi restaurado com ambos os materiais, o cimento de

ionômero de vidro Vitremer (3M) e o cimento de ionômero de vidro Variglass

(Dentsply). Os materiais eram introduzidos nas cavidades em porções únicas, com

o auxílio de uma seringa centrix. Procedeu-se ao selamento dos ápices radiculares

e ao pincelamento dos dentes com duas camadas de esmalte para unha, deixando

expostas as restaurações e 1 mm ao seu redor. Os espécimes foram então

submetidos à termociclagem em solução de fucsina básica a 0,5%, num total de

500 ciclos, nas temperaturas de 5ºC e 55ºC, permanecendo 15 segundos em cada

temperatura. Os dentes foram seccionados longitudinalmente no sentido

mésiodistal, obtendo-se duas fatias para serem microscopicamente analisadas. A

extensão de penetração do corante foi avaliada na parede gengival das

restaurações, através de escores pré-estabelecidos. Nenhum material foi capaz de

evitar a infiltração marginal, porém esta apresentou-se em menor índice nas

restaurações de Vitremer, com diferença estatisticamente significante.

CALABRESE et al 38, em 1997, avaliaram a microinfiltração marginal em

restaurações estéticas posteriores. Cavidades de classe II preparadas com extensão

da margem gengival à região cementária foram restauradas com duas resinas

modificadas por poliácido, Compoglass e Dyract, após realizado ou não o

condicionamento ácido da superfície dentinária com o ácido fosfórico,

constituindo as segintes condições experimentais:

Grupo A - Dyract, sem condicionamento ácido;

Grupo B - Dyract/condicionamento dentinário e da superfície de esmalte;

Grupo C - Compoglass, sem o condicionamento dentinário;

Grupo D - Compoglass/condicionamento dentinário e da superfície de esmalte.

Realizadas as restaurações e após vedamento prévio da superfície dentária, os

espécimes foram imersos em solução de fucsina básica a 6% e posteriormente
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seccionados para avaliação dos níveis de infiltração marginal. Os resultados

correspondentes às margens de esmalte demonstraram a habilidade do

condicionamento ácido em prevenir a infiltração do corante, como observado nos

grupos B e D. Com relação à dentina, nenhuma das condições testadas foi eficaz

em impedir a microinfiltração, embora os grupos B e D tenham apresentado

resultados estatísticos significantemente menores comparados aos grupos A e C,

fator este atribuído provavelmente à formação da camada híbrida.

Através de estudos experimentais específicos, CHERSONI et al. 48, em

1997, avaliaram a infiltração e morfologia marginal, bem como os tags resultantes

do emprego de uma resina poliácido modificada, associada a dois sistemas

adesivos, Dyract-PSA e Prime & bond 2.0, comparando-a à resina composta TPH,

também associada a outros dois sistemas adesivos (Prisma Universal Bond 3 e

Probond). Com esta finalidade, as cavidades de classe V preparadas foram

restauradas de acordo as seguintes determinações:

Grupo 1- Dyract-PSA sem condicionamento ácido prévio/Dyract;

Grupo 2- condicionamento ácido total/Prime & Bond 2.0/Dyract;

Grupo 3- condicionamento do esmalte/Prisma Universal Bond 3/TPH;

Grupo 4- condicionamento da superfície de esmalte/Probond/TPH.

Antecedendo a imersão em solução corante (Eritrosina B a 2%), todas as

restaurações eram moldadas para avaliação dos gaps ao microscópio de varredura.

Após seccionadas, as amostras foram submetidas a exames para determinar o     grau

de microinfiltração nas margens de esmalte e cemento. Alguns espécimes foram

utilizados para análise da formação de tags, tendo para isto passado por processo

prévio de desmineralização. Pela avaliação, observou-se que os melhores

resultados em esmalte relacionaram-se ao grupo 4, tendo apresentado os mesmos

em dentina, resultados muito semelhantes ao grupo 2. No entanto, os piores

resultados foram verificados para os espécimes do grupo 3. Apenas a associação

Prisma Universal Bond 3/TPH apresentou em todos os espécimes, um grande

número de gaps na margem cementária, já nas margens de esmalte, encontraram-
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se os mesmos presentes em todas as amostras, merecendo destaque as

restaurações de Probond/TPH. Os maiores tags, tanto em dentina superficial

quanto em profunda (20 e 100 µm), foram observados nos espécimes do grupo 2.

Os autores concluíram não haver correlação entre a infiltração e as demais

observações microscópicas e apontam a associação Prime & Bond 2.0/Dyract

como sendo a melhor, pelo fato de remover totalmente a smear layer.

O propósito do trabalho realizado em 1997 por  TJAN et al 227 foi avaliar e

comparar, através dos testes de microinfiltração, a efetividade de quatro diferentes

materiais utilizados como forramento sob restaurações de amálgama. As

condições experimentais foram previamente determinadas, correspondendo cada

qual a um material :

1 - Amalcoden -  cimento ionomérico contendo metais;

2 - Fuji Duet - cimento de ionômero de vidro;
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3 - Amalgabond - resina adesiva;

4 - CV - verniz copal, constituindo o grupo controle.

Cavidades de forma cilíndrica foram preparadas na superfície oclusal de dentes

molares humanos, as quais após a aplicação do material intermediário foram

restauradas com Contour (amálgama com alto conteúdo de cobre). Os dentes

tiveram os ápices radiculares obstruídos com cimento de ionômero de vidro e toda

a superfície dentária selada com duas camadas de uma resina adesiva química

(Concise), sendo em seguida armazenados em água destilada por um período de

sete dias, para serem então termociclados, com banhos de 15 segundos nas

temperaturas de 5ºC e 55ºC, num total de 300 ciclos. Seguindo o tratamento

térmico, os espécimes eram imersos em solução de fucsina básica a 0,5% por 24

horas. Decorrido este período, estavam os mesmos apropriados para a realização

dos cortes, sendo microscopicamente analisados quanto ao grau de penetração da

solução corante na interface estrutura dentária/restauração, através da atribuição

de escores. A análise estatística dos resultados não evidenciou nenhuma diferença

significante entre os grupos 1 e 3 ou 2 e 3, destacando-se o grupo 4

significantemente dos demais, com valores superiores de microinfiltração. Os

espécimes do grupo 2 apresentaram os menores escores de penetração do corante.

Por este trabalho, os autores consideraram como clinicamente significante a

habilidade dos cimentos ionoméricos, comparável ao sistema adesivo, em reduzir

consideravelmente a microinfiltração nas restaurações de amálgama, enquanto o

uso do verniz copal resultou no mais alto grau de microinfiltração.

Grupo 1
Amaldecon

Grupo 2
Fuji Duet

Grupo 3
Amalgambond

Grupo 4
Verniz Copal

Média 1,0 0,5 1,12 4,0

Valores de variação 0,75 - 1,25 0 - 1,25 0 - 2,75 2,75 - 4,0

Fonte: TJAN et al. 227

FIGURA 2.80- Escores de microinfiltração, médias e valores de variação resultantes
no trabalho de TJAN et al. 227
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A Dissertação apresentada à FOB-USP, em 1997, por PIN 189, partiu do

princípio de que a eliminação da infiltração marginal ao redor de restaurações

dentárias constitui um sério desafio para a Odontologia. Na tentativa de

minimizar este problema, a autora avaliou in vitro a infiltração marginal

decorrente do emprego de um cimento ionomérico convencional (Fuji IX), dois

cimentos ionoméricos modificados por resina (Fuji II LC - Vitremer) e de uma

resina composta poliácido modificada (Dyract). Cavidades de classe II tipo “slot

vertical”, estendendo-se 1mm além da junção cemento-esmalte, foram preparadas

nas faces mesial e distal de 40 pré-molares humanos livres de cáries, extraídos por

indicação ortodôntica. Após restaurados com os materiais acima citados, os dentes eram

adequadamente selados, submetidos à ciclagem térmica nas temperaturas de 5°C e 55°C,

com tempo de imersão de 15 segundos durante 500 ciclos e, em seguida, armazenados em

solução de fucsina básica a 0,5% a 37°C por 24 horas, antes de serem seccionados para

avaliação microscópica. Verificou-se a penetração do corante ao longo da parede gengival,

na interface dente/restauração para cada face dos cortes, registrando-se a medida linear

em micrômetros.  Pela  análise dos  resultados,  nenhum  dos  materiais testados foi  capaz

de impedir  totalmente  a infiltração  marginal. As restaurações de Vitremer apresentaram

um índice de penetração do corante significantemente menor, comparado aos demais

materiais, e o uso do cimento ionomérico convencional ocasionou os piores resultados,  os

quais foram   estatisticamente  sifgnificantes  em  relação a todos os outros  materiais. Os

valores intermediários foram correspondentes ao Fuji II LC e o Dyract,  demonstrando  os

mesmos  um  padrão  semelhante  de  infiltração  marginal.
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FIGURA 2.81- Valores médios em µm
da microinfiltração para cada grupo
experimental (PIN 189)
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FIGURA 2.82- Porcentagem total
dos espécimes sem nenhuma
microinfiltração (PIN 189)
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Em 1998, considerando que a sorpção de água relacionada com os cimentos

ionoméricos convencionais e modificados por resina causa degradação em suas

propriedades físicas, por dissolução de alguns componentes ou por hidrólise da

matriz do cimento, IWAMI et al. 126 realizaram um estudo, investigando as

mudanças de peso de vários materiais restauradores fotopolimerizáveis após

imersão em água:

• três cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis - Fuji Ionomer II LC, Photac-Fil

Aplicap e Vitremer;
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• duas resinas compostas modificadas por poliácidos - Variglass e Geristore;

• um cimento de ionômero de vidro convencional - Fuji Ionomer II;

• uma resina composta - Clearfil AP-X.

As amostras foram adquiridas em molde de Teflon. Para cada material foram

confeccionados 6 espécimes. Após inserção do material, aguardou-se um intervalo

de 5 minutos para o ionômero convencional, enquanto os demais eram

fotopolimerizados por 120 segundos. Durante 1 hora, os espécimes

permaneceram expostos ao ar para secagem e em seguida foram armazenados em

um recipiente contendo água destilada à 37ºC, por 6 semanas, sendo analisados,

nos intervalos previamente  determinados, todos os dias, durante a primeira

semana, e uma vez por semana nas cinco seguintes. As mudanças de peso

conseqüentes da sorpção de água sofrida pelos espécimes foram medidas, usando

uma balança analítica eletrônica, e ajustadas medindo-se também a solubilidade à

água. Os resultados obtidos, após 6 semanas, foram submetidos ao tratamento

estatístico, observando-se que o maior índice foi correspondente ao Photac-Fil

Aplicap, seguido por Fuji Ionomer II LC, Vitremer, Fuji Ionomer II,  Variglass,

Geristore e Clearfil, embora não tenha ocorrido nenhum grau de significância

entre eles. Os valores de mudança de peso foram maiores imediatamente após a

imersão em água, sendo que em 4 dias foram superiores a 80% do peso total após

6 semanas, exceto para o Geristore. O presente estudo indica que a capacidade de

sorpção de água dos ionômeros modificados por resina é maior que a das resinas

compostas modificadas por poliácidos. Os autores consideram que para se

desenvolver um material restaurador com melhores propriedades físicas é

necessário avaliar também a sua solubilidade.

Seria interessante para a comunidade odontológica associar os ionômeros

de vidro resinosos aos sistemas adesivos comumente empregados, visando ainda

mais a otimização do desempenho clínico desses materiais. Assim sendo, a

proposta do trabalho de pesquisa desenvolvido por BRISO et al. 33, em 1998, foi

avaliar in vitro a infiltração marginal em restaurações cervicais de um cimento

ionomérico fotopolimerizável, quando aplicado em esmalte e dentina hígidos ou
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pós-remoção do tecido cariado. Foram confeccionadas oitenta cavidades de classe

V, nas faces vestibular e lingual de dentes anteriores e posteriores hígidos ou com

lesões incipientes de cárie. As cavidades apresentaram margens cervicais em

cemento/dentina e oclusais ou incisais em esmalte. As restaurações foram

realizadas com o Fuji II LC e divididas em oito grupos de estudo, com 10

espécimes cada, de acordo com a condição hígida ou cariada e realização ou não

de tratamentos dentinários previamente à inserção do material restaurador:

1-  profilaxia/condicionamento total com ácido fosfórico 37% / dentina

úmida/sistema adesivo/ionômero;

2-  profilaxia/ácido fosfórico 37% em esmalte e ácido poliacrílico em

dentina/dentina úmida/ionômero;

3-  profilaxia/ácido poliacrílico 10% em esmalte e dentina/dentina seca

/ionômero;

4-  profilaxia/dentina seca/ionômero.

Estas quatro condições foram repetidas em dentes hígidos (grupos 1, 2, 3 e 4) e

cariados (grupos 5, 6, 7 e 8). Após o acabamento das restaurações, realizado com

pontas enhance, os espécimes foram submetidos a cem ciclos térmicos nas

temperaturas de 5°C e 55°C e uma camada de esmalte foi então aplicada em toda

a superfície dental, exceto nas margens e corpo da restauração. Os espécimes

foram mergulhados por 30 horas em solução de fucsina básica a 2%, sendo após

este período colocados para secar durante 24 horas. Posteriormente foram os

mesmos seccionados no sentido vestíbulo-lingual e observados quanto ao grau de

penetração do corante nas interfaces. Após submetidos ao tratamento estatístico,

não foram constatadas diferenças significantes entre os diversos grupos, em se

tratando de dentina. Quanto ao fator esmalte, observou-se uma diferença

estatisticamente desfavorável para os grupos 4 e 8 (sem condicionamento e sem

aplicação do adesivo), em comparação aos grupos 5, 6 e 2 (ácidos fosfórico e

poliacrílico com aplicação do sistema adesivo). Os autores concluíram que a

infiltração marginal na interface esmalte/ionômero é consideravelmente

controlada, ou até mesmo impedida, quando a superfície adamantina recebe o

condicionamento com ácido fosfórico a 37%. No entanto, na interface
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dentina/ionômero todas as condições e tratamentos superficiais adotados

apresentaram um mesmo nível de penetração da solução corante.

As figuras abaixo apresentadas por BRISO et al. 33, são representativas da
microinfiltração resultante nos grupos 2, 3 e 4.
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Nas pesquisas in vitro, muitos testes são realizados na tentativa de similar

as constantes variações ocorridas no meio bucal. A termociclagem é utilizada por

muitos pesquisadores com esta finalidade. O objetivo do trabalho realizado em

1999 por LAMOSA et al. 141, foi avaliar o efeito da termociclagem na adesão de um

adesivo dentinário de 5a geração (Prime & Bond 2.1) à dentina de dentes humanos,

avaliada através da resistência ao cisalhamento e da infiltração marginal. Para os

testes de resistência ao cisalhamento 20 corpos-de-prova foram preparados a

partir de dentes humanos pré-molares extraídos, incluídos em resina epóxica e

divididos aleatoriamente em 2 grupos, por sua vez subdividos em outros dois.

Para os grupos 1A e 1B, os espécimes foram desgastados com lixa d’água no 400 a

600 até a exposição da dentina. A superfície dentinária previamente demacarda,

foi condicionada com ácido fosfórico por 15 segundos, sendo aplicado o Prime &

Bond 2.1 e sobre este, a resina composta fotopolimerizável TPH Spectrum, com o

auxílio de uma matriz de teflon. Os grupos 2A e 2B corresponderam aos testes de

infiltração marginal. Cavidades de classe V padronizadas apresentando os bordos

incisal em esmalte e cervical em cemento, foram confeccionadas e restauradas com

os mesmos materiais citados utilizando-se a técnica incremental. Após a

polimerização da resina, os corpos-de-prova foram estocados por sete dias em

água destilada à temperatura ambiente. Os sub-grupos 1A e 1B, foram submetidos

à termociclagem correspondente a 500 ciclos. Nos demais, a força adesiva foi

testada em máquina de ensaios mecânicos. Os corpos-de-prova do grupo 2 (2A e 2

B) foram corados por solução de nitrato de prata a 50% sendo a infiltração

marginal avaliada por 2 examinadores, utilizando-se escores de 0 a 3. Os

resultados foram tratados estatisticamente, não se observando diferenças

significantes entre os grupos termociclados ou não. Os autores concluíram que a

termociclagem não alterou a força de adesão do sistema adesivo à dentina

humana.

O propósito do trabalho desenvolvido por LEÃO et al. 142, apresentado no

XIII encontro do Grupo Brasileiro dos Professores de Dentística em 1999, consistiu
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em avaliar in vitro a habilidade do selamento marginal à dentina e ao esmalte, com

a utilização de um compômero. Oitenta dentes (caninos e pré-molares) extraídos

foram preparados, apresentando as cavidades margens em esmalte e cemento e

restaurados com o Dyract AP. Os dentes foram submetidos à termociclagem com

variação de temperatura entre 5o C e 55o C totalizando 500 ciclos. Posteriormente

foram seccionados no seu longo eixo, avaliando-se o grau de infiltração marginal.

O teste estatístico de Mann-Whitney foi aplicado para verificar a ocorrência ou

não de diferença significativa entre os grupos estudados. O nível de significância

utilizado nas decisões de todos os testes estatísticos foi de 5%. A melhor

“performance “do Dyract AP, foi observada quando do não condicionamento

ácido em dentina seca. Em vista dos resultados, os autores concluíram que a

infiltração marginal ocorreu em todos os espécimes em maior ou enor grau, com

ligeira vantagem percentual para o substrato seco em relação ao úmido e melhor

desempenho do vedamento marginal sem o emprego do condicionamento ácido.

 O objetivo do trabalho de DEMARCO et al.70, também apresentado ao

Grupo Brasileiro dos Professores de Dentística em 1999, foi avaliar a

microinfiltração em cavidades de classe II possuindo paredes cervicias em

cemento e restauradas com diferentes técnicas e materiais. Foram preparadas

cavidades padronizadas, estritamente proximais utilizando-se terceiros molares

humanos recentemente extraídos. A parede cervical foi estabelecida em cemento.

Todas as cavidades foram condicionadas com ácido fosfórico a 37% por 20

segundos. As cavidaes foram aleatorimente restauradas em três grupos como se

segue:

1-  Scotchbond MP/resina composta fotopolimerizável Z-100;

2-  Scotchbond MP/resina quimicamente ativada Bisfil 2B/resina

fotopolimerizável Z-100;

3-  Scotchbond MP dual/amálgama/ácido/Scotchbond MP dual/resina Z-100.

Os dentes restaurados foram armazenados em água destilada por uma semana.

Os ápices radiculares foram selados com resina composta e a superfície dos dentes



114

isoladas com esmalte de unha, exceptuando-se as restaurações e 2mm ao redor

destas, sendo então submetidos à ciclagem térmica nas temperaturas de 5oC e 55o

C. Após a termociclagem os dentes foram imersos em solução de azul de metileno

a 2% por 24 horas. Posteriormente os dentes foram seccionadados e o grau de

infiltração avaliado por dois observadores, com base em escores pré-estabelecidos.

Não foram encontradas diferenças estatísticas significantes entre os grupos

estudados.

O propósito do estudo desenvolvido em 1999 por DIETRICH et al. 71, foi

avaliar in vitro a adaptação marginal em cavidades MOD extensas, com margens

cervicais em dentina, restauradas pela “técnica do sanduíche”, utilizando

cimentos de ionômero de vidro modificados por resina e compômeros,

comparando-os às restaurações de resina composta associada ou não à base de

cimento ionomérico. Com tal finalidade, as cavidades foram confeccionadas em

120 dentes molares humanos extraídos, distribuídos em 15 grupos experimentais

de 8 elementos cada, restaurados através de três diferentes técnicas:

1. “técnica do sanduíche” - Vitremer/Z-100, Compoglass/Tetric, Dyract/Prisma

TPH, resina experimental (De Trey)/Prisma TPH, Photac-Fill/Prisma TPH,

Vivaglass Liner/Tetric, Fuji II LC/Tetric;

2. restauração de resina composta – Z-100, Prisma TPH, Pertac Hybrid, Tetric;

3. base de ionômero de vidro associada à resina composta – Vitrebond/Z-100.

As restaurações foram realizadas pela técnica incremental, utilizando-se matrizes

transparentes e cunhas refletivas. Para a associação Vitremer/Z-100, avaliou-se

ainda a influência de diferentes técnicas de polimerização, polimerização oclusal

ou polimerização através das paredes cavitárias por meio da qual reduz-se a

intensidade inicial de luz, variando também as matrizes (transparente e metálica)

utilizadas durante os procedimentos restauradores. Durante o período de 21 dias,

os espécimes permaneceram armazenados em água destilada. As restaurações

foram então polidas e submetidas à termiciclagem correspondente a 500 ciclos nas

temperaturas de 5o C e 55o C. Posteriormente os espécimes foram moldados para a
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avaliação das condições marginais. Raras fraturas foram observadas nas margens

verticais em esmalte não tendo sido a adaptação marginal nessa região atribuída à

técnica de restauração.  Com relação às margens em dentina, o resultado da

adaptação foi significantemente melhor para as restaurações sanduíche em

comparação às demais. O melhor desempenho foi correspondente à associação

Vitremer/Z-100, embora não tenha diferenciado do ponto de vista estatístico em

relação à associação compômeros/resinas compostas. A combinação Vitremer/Z-

100 associada ao emprego da matriz metálica e técnica oclusal de polimerização

foi a condição experimental que sobressaiu com a maior porcentagem de margens

excelentes. Os autores concluíram que tanto os cimentos ionoméricos modificados

por resina quanto os compômeros favorecem a qualidade marginal das

restaurações quando empregados através da “técnica do sanduíche”, sendo

imprescindível o desenvolvimento de novas pesquisas no sentido de determinar

com precisão qual a melhor combinação de materiais para esse tipo de

restauração.



3 - Proposição
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Proposição

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com o propósito de estudar a

efetividade do vedamento marginal de diferentes materiais aplicados na parede

cervical em cemento, para restaurar esteticamente cavidades de classe II através

da técnica mista, utilizando a resina composta Z-100 associada a outros materiais

restauradores.

Com esta finalidade, avaliou-se qualitativamente o índice de

microinfiltração na interface cemento/material restaurador, assim como na

interface dos materiais restauradores.

Um amálgama com alto conteúdo de cobre, um cimento de ionômero de

vidro modificado por resina, três resinas modificadas por poliácidos e uma resina

quimicamente ativada foram os materiais que, associados à resina composta

fotopolimerizável, constituíram as seguintes condições experimentais:

♦ grupo 1 (controle) - condicionamento ácido/sistema adesivo Scotchbond MP/resina

composta Z-100;

♦ grupo 2 - verniz cavitário Copalite/amálgama Dispersalloy/ condicionamento

ácido/sistema adesivo Scotchbond MP/resina composta Z-100;

♦ grupo 3 - cimento ionomérico modificado por resina Vitremer/ condicionamento

ácido/sistema adesivo Scotchbond MP/resina composta Z-100;

♦ grupo 4 - condicionamento ácido/sistema adesivo Prime & Bond 2.1/resina

composta modificada por poliácido Dyract/ sistema adesivo Scotchbond

MP/resina composta Z-100;

♦ grupo 5 - condicionamento ácido/sistema adesivo Prime & Bond 2.1/resina

composta modificada por poliácido Dyract-AP/sistema adesivo Scotchbond

MP/resina composta Z-100;
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♦ grupo 6 - condicionamento ácido/sistema adesivo Stae/resina composta

modificada por poliácido Freedom/sistema adesivo Scotchbond MP/resina

composta Z-100;

♦ grupo 7 - condicionamento ácido/sistema adesivo One Step/resina composta

quimicamente ativada Bisfil-2B/ resina composta Z-100;



4 - Material e Métodos
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4.0  - Material e Métodos

4.1 - Seleção dos dentes

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, foram utilizados

dentes pré-molares superiores, livres de cáries, recém extraídos por indicação

ortodôntica ou periodontal. Após a extração, os dentes eram inicialmente

armazenados em solução de formalina a 10% *. Destes, foram selecionados oitenta

e quatro, apresentando coroas clínicas de forma e tamanho semelhantes, sendo

posteriormente distribuídos em diferentes condições experimentais.

4.2 - Preparo Cavitário

Em cada dente selecionado, foi confeccionado um preparo cavitário de

classe II, envolvendo as faces Mesial, Oclusal e Distal. Por serem as resinas

compostas consideradas materiais restauradores temporários e por apresentarem

características adesivas, os preparos mésio-ocluso-distais (MOD), foram

instrumentados de forma conservadora, seguindo a geometria cavitária sugerida

por MONDELLI 164 para lesões incipientes, a qual deve apresentar as seguintes

características:

- Caixa Oclusal -

• abertura vestíbulo-lingual estreita com ¼ da distância intercuspídea, na região do

ístimo;

• paredes vestibular e lingual convergentes para oclusal;

• ângulos internos arredondados;

• ângulo cavo-superficial nítido e sem bisel

                                                  
* Departamento de Bioquímica FOB-USP
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-Caixa Proximal -

• contorno externo em forma de sino ou gota d’água;

• paredes vestibular e lingual convergentes para oclusal, acompanhando a

inclinação das faces correspondentes;

• ângulos internos inclusive o áxio-pulpar arredondados;

• parede axial plana vestíbulo-lingualmente e ligeiramente expulsiva no sentido

gengivo-oclusal;

• ângulo cavo-superficial nítido e sem bisel;

• parede gengival plana vestíbulo-lingualmente.

Para que todos os espécimes apresentassem aproximadamente forma e

tamanho semelhantes, evitando assim que tais alterações viessem a constituir uma

possível variável na obtenção dos resultados, no presente estudo as cavidades

foram preparadas com extensão do término cervical das caixas proximais a

aproximadamente 1mm além da junção amelo-cementária, seguindo uma

padronização pré-estabelecida, apresentando as seguintes dimensões:

Caixa oclusal :

 + 2mm de profundidade (Figuras 4.6)

Caixa proximal :

- + 2 mm de largura na altura do ístmo (Figura 4.1)

- + 3 mm de largura na altura do 1/3 cervical (Figura 4.2)

- profundidade da parede axial :  + 1,5 mm na altura do 1/3 cervical (Figura 4.3)

+ 2 mm na altura do ângulo áxio-pulpar (Figura 4.4)

- altura da parede axial:  + 4 mm (Figura 4.5)
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O segmento proximal de todas as cavidades foi estendido de tal forma que

o término da parede gengival ficasse localizada em cemento (Figura 4.9), por ser

esta uma área do dente crítica à infiltração marginal, atendendo assim os objetivos

propostos para a pesquisa.

No sentido de obliterar o ápice radicular, impedindo futuramente uma

indesejada penetração da solução corante, inicialmente foi realizado o

alargamento do forame apical de todos os dentes, com uma broca carbide cone

invertido n°33 ½ * , sendo a cavidade resultante preenchida com o amálgama

Velvalloy *.

Antecedendo à confecção dos preparos, os dentes foram montados em uma

base acrílica de forma cilíndrica e fixados com cera utilidade ** para facilitar os

procedimentos técnico-restauradores.

Como pode ser observado nas figuras anteriormente apresentadas (Figuras

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), a padronização dos preparos foi alcançada com o auxílio

de uma sonda milimetrada e, para a sua obtenção, foi utilizada uma broca carbide

cone -invertido de extremo arredondado, 331 L * (Figura 4.7), girando em alta

velocidade, sob intensa refrigeração ar/água, tendo sido a mesma descartada a

cada cinco preparos.

FIGURA 4.7- Broca 331L em posição de trabalho, para
possibilitar a confecção de um preparo
cavitário com ângulos arredondados

                                                            
 * SS White Artigos Dentários
** Probem-Lab. Prod.Farm.e Odont.Ltda. Catanduva-SP
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Para o acabamento das paredes circundantes, a mesma broca empregada para a

sua confecção foi utilizada, desta vez adaptada para girar em velocidade convencional.

Um recortador de margem cervical n° 27 * foi utilizado no término da parede gengival,

bem como no arredondamento do ângulo áxiopulpar. O aspecto final do preparo pode

ser visto nas Figuras 4.8 e 4.9.

Depois de preparados, os dentes foram armazenados em água destilada, trocada

rotineiramente até o momento da restauração.

                                                            
* Duflex Artigos Dentários
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4.3 - Procedimentos Restauradores

Para a confecção das restaurações, foram utilizados os seguintes materiais:

uma resina composta fotopolimerizável; uma resina composta quimicamente

ativada; um amálgama com alto conteúdo de cobre; três resinas modificadas por

poliácidos; um cimento de ionômero de vidro modificado por resina e três

sistemas de adesivos dentinários.

Os materiais envolvidos no estudo, tipo, ativação, bem como seus

respectivos lotes e fabricantes, encontram-se discrimidados e representados no

quadro 1.

QUADRO 1 - Materiais, respectivos lotes e fabricantes, tipo e ativação

Material Fabricante Lote Tipo Ativação

Z-100
Scotchbond MP

3MDental Products
3MDental Products

6 HF
19960702

resina híbrida
adesivo dentinário

Foto
Foto

Dispersalloy
Tanari Mercúrio
Copalite

Dentsply
Dental Brand Ltda
Hager & Meinsinger Gmb

337 36
 -

 3972 Cx 127 E

 alto conteúdo de cobre

mercúrio tri-destilado

resina copal e sintética

-
-
-

Vitremer TM 3M Dental Products 19930823 ionômero de vidro
modificado por resina

Foto

Dyract

Prime & Bond 2.1

Dentsply

Dentsply

Ch-B

35838

resina modificada
por poliácido

adesivo esmalte/dentina

Foto

Foto

Dyract AP Dentsply 1999-06 resina modificada
por poliácido

Foto

Freedom

Stae

SDI

SDI

16126

2061

resina modificada
 por poliácido

adesivo dentinário

Foto

Foto

Bisfil 2B
One Step

Bisco
Bisco

079077
129195

resina híbrida
adesivo dentinário

Química
Foto
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Os 84 dentes, após preparados, foram distribuídos aleatoriamente em

grupos de doze elementos, correspondentes a sete condições experimentais

- Grupo 1 (grupo controle) : condicionamento com ácido fosfórico 37%/adesivo

Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 2 : verniz copalite/amálgama Dispersalloy/ condicionamento com ácido

fosfórico 37%/adesivo Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 3 : cimento de ionômero de vidro Vitremer/ condicionamento com ácido

fosfórico 37%/adesivo Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 4 : condicionamento com ácido fosfórico 37%/ sistema adesivo Prime &

Bond 2.1/resina composta poliácido-modificada-Dyract/adesivo

Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 5 : condicionamento com ácido fosfórico 37%/sistema adesivo Prime &

Bond 2.1/resina composta poliácido-modificada - Dyract-AP/adesivo

Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 6 : condicionamento com ácido fosfórico 37%/ sistema adesivo

Stae/resina composta poliácido-modificada Freedom/adesivo

Scotchbond MP/resina Z-100;

- Grupo 7 : condicionamento com ácido fosfórico 37%/adesivo One Step/resina

Bisfill-2B/resina Z-100.

Previamente aos procedimentos restauradores, para todos os oitenta e

quatro dentes realizou-se inicialmente a profilaxia das cavidades preparadas, com

pedra pomes e  escovas Robson*, girando em velocidade convencional. Procedeu-

se em seguida a limpeza cavitária com jatos de água e suave secagem com jatos de

ar. Em seguida, deu-se seqüência à técnica restauradora, de acordo com as

exigências previstas para cada condição experimental. É conveniente salientar que

todos os materiais foram utilizados seguindo rigorosamente as recomendações

dos respectivos fabricantes.

                                                            
* Viking, Barueri-SP/Brasil
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4.3.1  - Materiais utilizados para o Grupo 1 (controle)

- Sistema Adesivo Dental Multi-Uso -

-Scotchbond Primer : é composto por uma solução aquosa de HEMA e

copolímero de ácido polialquenóico. Possui um pH de aproximadamente 3,3.

Segundo o fabricante, a incorporação do copolímero reduz significantemente a

sensitividade à umidade.

-Scotchbond Adesivo : consiste em uma resina fotopolimerizável, composta por

Bis-GMA, HEMA e fotoiniciadores.

- resina composta híbrida fotopolimerizável -

- A resina deste sistema restaurador consiste de um bisphenol-A

glicidilmetacrilato (Bis-GMA) e trietileno glicol dimetacrilato (TEGMA). Este

produto utiliza um sistema inovador patenteado, tratando-se de um material

sintético de zircônia/sílica. A polimerização do material inicia-se pela exposição à

luz visível (especificamente na faixa de 400 a 500 nanômetros de espectro visível).

4.3.2 - Procedimentos restauradores para o grupo 1 (controle)

Inicialmente, foi realizado o condicionamento das paredes cavitárias com o

ácido fosfórico a 37%*, aplicado por 15 segundos sobre as superfícies dentinária e

cementária, e 30 segundos sobre o esmalte, ultrapassando ligeiramente o ângulo

cavosuperficial em esmalte. Dando prosseguimento, as superfícies condicionadas

foram lavadas com spray ar/água por 30 segundos, recebendo em seguida leves

jatos de ar durante 5 segundos, sem entretanto desidratar a superfície dentinária.

                                                            
* Acigel, SS White – lote OPR

Scotchbond MP

    Z-100
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O sistema adesivo empregado para esta condição experimental foi o

Scotchbond-MP - 3M. Após o condicionamento, lançando mão de aplicadores

apropriados *, pincelou-se sobre as paredes cavitárias a primeira camada do

Scotchbond primer, aguardando-se 30 segundos para a realização de uma suave

secagem, correspondente a 5 segundos, para que nova camada deste produto

fosse aplicada, obtendo-se imprescindivelmente uma superfície brilhante. O

segundo passo consistiu na aplicação de uma camada do Scotchbond adesivo,

sobre a qual foi lançado um leve jato de ar, espalhando-a de maneira a conseguir

uma camada fina e uniforme, sendo a mesma fotopolimerizada por 20 segundos,

com o aparelho de luz visível 3M - Curing-Ligth XL 3000 **, empregado em todos

os grupos. A partir deste momento, a cavidade foi contornada por uma matriz de

celulóide, a qual foi comprimida na área cervical com uma fita durex ***, para

evitar excesso de material nessa região, o que poderia mascarar o resultado dos

testes de microinfiltração. Este procedimento foi repetido em todos os grupos. A

resina composta Z-100, de cor A4, foi então inserida na cavidade, com a utilização

de uma espátula com pontas douradas ****, seguindo a técnica incremental

descrita por LUTZ et al. 149 através da qual o primeiro incremento deve ser

aplicado no 1/3 cervical da caixa proximal, sendo a polimerização gengivalmente

direcionada (Figura 4.10A). O segundo incremento foi inserido na parede lingual,

ocupando um pouco mais que a metade da extensão vestíbulolingual, sendo a luz

direcionada através da face lingual (Figura 4.10B). O terceiro incremento

preencheu totalmente a caixa proximal, sendo a luz direcionada pela face

vestibular (Figura 4.10C). Ao término do preenchimento de uma caixa proximal,

deu-se seqüência à restauração, procedendo-se da mesma maneira na caixa

oposta. Finalmente, o restante da cavidade era então preenchido por um único

incremento de resina, sendo a luz incidida em direção oclusal. O tempo de

exposição para cada incremento correspondeu a 40 segundos, como determinado

pelo fabricante.

                                                            
*   Microbrush, Aplicadores descartáveis - KG Sorensen
**     3M Dental Products
***   3M do Brasil
**** Thompson Dental MFG, Co., USA
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FIGURA 4.10- Esquema da técnica de inserção incremental e polimerização
preconizada por LUTZ et al.149 para restauração da caixa
proximal: A-10 incremento com a fotopolimerização
gengivalmente direcionada; B-20 incremento fotopolimerizado
através da parede lingual; C-30 incremento fotopolimerizado
através da parede vestibular

4.3.3 - Materiais utilizados para o grupo 2

- limalha de fase dispersa com adição de esferas eutéticas

                              de prata-cobre -

De acordo com as informações do fabricante, as esferas de dispersão agem

como um excipiente para fortalecer a liga e impedir a formação da fase gama II

(composta por estanho-mercúrio), responsável pelas falhas do amálgama por

corrosão. Possui excelente adaptação devido ao tamanho diminuto de suas

partículas.

- verniz à base de copal -

Verniz intermediário e selante dentinário, constituído por uma goma

natural copal, dissolvida em solvente orgânico.

 Dispersalloy

   Copalite
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4.3.4 - Procedimentos restauradores para o grupo 2

Neste grupo, as cavidades tiveram o 1/3 cervical de suas caixas proximais

restaurado com o amálgama Dispersalloy (Figura 4.11).

O passo inicial relacionou-se à aplicação no 1/3 cervical de duas camadas

do verniz Copalite, por meio de um aplicador Microbrush *. Para a secagem da

primeira camada de verniz, leves jatos de ar foram dispensados sobre esta,

ocorrendo com relação à segunda uma secagem espontânea. Dando seqüência aos

passos até então descritos, procedeu-se a inserção do amálgama. Para tal

finalidade, a limalha e o mercúrio foram pesados na proporção 1:1, com o

emprego de uma balança Crandall **, colocados em uma cápsula plástica

contendo um pequeno pistilo metálico e triturados em um amalgamador Ultramat

*** por um período de 7 segundos. Com o auxílio de um microporta-amálgama ****,

o material foi posicionado na caixa proximal e manualmente condensado por

meio de um calcador n°1 de Ward *****, ocupando aproximadamente 2mm das

caixas proximais. Os excessos de material eram removidos com um Hollenback no

3S*****. Para o preenchimento do restante da cavidade seguiram-se os mesmos

passos descritos para o grupo 1, realizando-se o condicionamento ácido inclusive

da superfície do amálgama.

                                                            
*        Aplicadores descartáveis KG-Sorensen
**    JON - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
***    SDI
****   SCAGEN, Instrumentos Odontológicos
***** Duflex  Artigos Dentários
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FIGURA 4.11- Aspecto fotográfico representativo dos
espécimes do grupo 2, restaurados através
da técnica mista amálgama/resina
composta

4.3.5 - Materiais utilizados para o grupo 3

- cimento   de  ionômero  de  vidro  de  ativação  tripla modificado
                                            por resina -

-Primer - é composto pelo copolímero de ácido policarboxílico , HEMA, etanol,

ácido maleico e fotoiniciadores. Sua função é modificar a camada de smear layer e

umedecer adequadamente a superfície dental, para facilitar a adesão do ionômero

de vidro 237.

-Líquido - consiste em uma solução aquosa de copolímeros do ácido

policarboxilato modificado, sensível à luz, com grupos metacrilatos suspensos,

água, HEMA e fotoiniciadores 237.

-Pó -  o pó de ativação tripla é composto por vidro de silicato de flúor-alumínio

radiopaco. Contém também persulfato de potássio e ácido ascórbico

microencapsulados, os quais compõem o sistema catalizador de oxi-redução

  Vitremer
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patenteado, que fornece a polimerização do metacrilato na ausência de luz, e

pigmentos 237.

4.3.6 - Procedimentos restauradores para o grupo 3

O cimento de ionômero modificado por resina Vitremer TM  foi o material

escolhido para, em associação à resina composta Z-100, restaurar as cavidades

condizentes ao grupo 3 (Figura 4.12).

Inicialmente, com o auxílio de aplicadores Microbrush * , o primer foi

pincelado em toda a superfície dentária do 1/3 cervical das caixas proximais,

aguardando-se um intervalo de 30 segundos para que nova camada fosse

aplicada, recebendo esta uma ligeira secagem (5 segundos), permitindo a

aquisição de uma superfície brilhante. Após a adequação da superfície dentinária

para a inserção do cimento ionomérico, foi o mesmo preparado para a

espatulação. Por ser o proporcionamento pó/líquido deste material um

procedimento manual, foi necessário um cuidado especial: duas gotas do líquido

eram dispensadas, com o frasco em posição vertical, a uma distância aproximada

de 5 cm do bloco de espatulação, desprezando sempre a gota que possuísse

bolhas de ar. Duas porções do pó eram coletas com o dosificador que acompanha

o kit do material, sendo então líquido e pó aglutinados de uma só vez e

espatulados por 45 segundos. O material foi inserido, com o auxílio de uma

seringa centrix **, preenchendo aproximadamente 2mm das caixas proximais

sendo a porção do cimento ionomérico acomodada com a utilização de espátulas #

2 ou pontas calcadoras #6 douradas *** e fotopolimerizada por 40 segundos. Desta

maneira, procedeu-se a manipulação do material, como recomendado pelo

fabricante, na proporção 2,5 : 1, o que é alcançado utilizando o mesmo número de

colheres do pó para gotas do líquido. Os passos seguintes foram os mesmos descritos

para o grupo controle.

                                                            
*     Aplicadores descartáveis - KG Sorensen
**   Centrix Incorporated - DFL Ind. Com Ltda
*** Thompson Dental MFG Co. USA



135

FIGURA 4.12- Aspecto  fotográfico representativo  dos
espécimes do grupo 3, restaurados através
da técnica do sanduíche

4.3.7- Materiais utilizados para os grupos 4 e 5

-agente de união multiuso fotopolimerizável, com flúor -

 Consiste em um monocomponente para esmalte e dentina, composto por

resinas dimetacrilato elastoméricas (monofosfato de dipentaeritritol pentacrilato),

UDMA, fotoiniciadores, estabilizadores, hidrofluoreto de cetilamina e acetona.

Este sistema combina primer e adesivo em um único frasco.

- resina composta modificada por poliácido -

Consiste em uma resina composta com propriedades ionoméricas,

distribuída em cápsulas em variadas cores. Este produto é composto pela resina

Bis-GMA uretano modificada TCB (monômero ácido polimerizável), vidro de

flúor-silicato, fluoreto de estrôncio, iniciadores e estabilizadores.

Prime & Bond 2.1

Dyract
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- resina composta modificada por poliácido de 2a geração para

restaurações anteriores e posteriores –

Este sistema restaurador, assim como o Dyract, é composto por resinas

polimerizáveis, resina TCB, iniciadores fotosensíveis e estabilizadores 75.

4.3.8 - Procedimentos restauradores para os grupos 4 e 5

Os procedimentos referentes a estes dois grupos foram idênticos,

diferenciando apenas o material restaurador utilizado, consistindo no Dyract para

o grupo 4 e no Dyract AP para o quinto grupo. A seqüência restauradora foi a

seguinte:

• o primeiro passo consistiu no condicionamento ácido de toda a cavidade,

exatamente como descrito para o grupo controle;

• pincelagem de uma camada do Prime & Bond 2.1, com os aplicadores que

acompanham o kit do material, mantendo-a em repouso por 30 segundos,

realizando-se em seguida ligeira secagem por 5 segundos. Aplicação de uma nova

camada do adesivo, sendo esta espalhada com um leve jato de ar e em seguida

fotopolimerizada por 10 segundos. O Dyract-AP foi então inserido, preenchendo

aproximadamente 2mm das caixas proximais, com o auxílio da seringa que

também acompanha o kit, sendo calcado na caixa proximal, para melhor

acomodação, e por fim fotopolimerizado por 40 segundos. Procedeu-se então a

aplicação do sistema adesivo Scotchbond-MP e da resina composta Z-100, uma

vez que o condicionamento da superfície dentária já havia sido realizado

previamente à aplicação do Prime & Bond 2.1.

Dyract AP



137

4.3.9- Materiais utilizados para o grupo 6

- sistema adesivo único para esmalte e dentina -

Este sistema é composto por acetona e por uma mistura complexa de

monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos, que promovem retenção mecânica e

química do material à estrutura dentária.

- resina composta poliácido-modificada com capacidade de

liberação de flúor –

Possui em sua composição 23% (28% em vol.) de éster metacrilato

multifuncional e 77% (62% em vol.) de partículas inorgânicas, cristais de estrôncio

e bário, e fluoretos.

4.3.10 - Procedimentos restauradores para o grupo 6

Para este grupo, a restauração das cavidades foi realizada seguindo os

mesmos passos relativos aos grupos 4 e 5, diferenciando apenas o material

inserido no 1/3 cervical das caixas proximais :

• o sistema adesivo Stae foi aplicado em duas camadas seguidas, aguardando-se

20 segundos antes de serem levemente secas e fotopolimerizadas por 20

segundos;

• inserção de resina composta modificada por poliácidos, Freedom, com o auxílio

de uma seringa centrix *, e preenchimento do restante da cavidade de acordo com

os passos seguidos pelo grupo controle.

                                                            
* Centrix Incorporated - DFL Indústria e Comércio Ltda

  STAE

    Freedom
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4.3.11- Materiais utilizados para o grupo 7

- sistema adesivo dentário universal de 5a geração -

Possui um sistema simplificado pelo método de união dos componentes

primer e adesivo em um único frasco, One Step Adesivo, contendo monômeros

BPDM patenteados pela Bisco e monômeros hidrofílicos dissolvidos em um

solvente à base de acetona.

- resina composta híbrida, radiopaca de ativação química e baixa

viscosidade –

Preconizada para ser utilizada como primeiro incremento nas restaurações

posteriores de resina composta. De acordo com as informações de seu fabricante,

este material foi desenvolvido com o objetivo de direcionar a contração de

polimerização em restaurações de classe II de resina composta, de acordo com a

técnica sugerida por BERTOLOTTI 25, em 1991 (contração dirigida), a qual inicia a

polimerização junto às paredes cavitárias naturalmente aquecidas, auxiliando

assim na prevenção de gaps e na integridade marginal. Este sistema restaurador

contem uma pasta catalisadora composta por bisphenol diglicidil metacrilato,

partículas de vidro, sílica fundida, sílica amorfa e alumina, e uma pasta base em

cuja composição não contem o componente alumina.

4.3.12 - Procedimentos restauradores para o grupo 7

Assim como para os grupos 1, 4, 5 e 6, toda a superfície cavitária recebeu o

condicionamento com o ácido fosfórico a 37%, lavagem e secagem. O sistema

adesivo One Step foi por sua vez aplicado em duas camadas, não somente no 1/3

cervical, mas estendendo-se em todas as paredes cavitárias, tendo recebido ligeiros

jatos de ar para a obtenção de uma superfície fina e uniforme. A camada         adesiva

One Step

Bisfil-2B
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foi então fotopolimerizada por 20 segundos. Para os passos seguintes, uma

porção da base e uma do catalisador da resina Bisfil-2B foram dispensadas em

um bloco para espatulação em quantidades iguais, misturadas por 15 segundos e

levadas em posição também com o auxílio de uma seringa centrix, restaurando

assim aproximadamente 2mm do 1/3 cervical das caixas proximais. Antes porém

da inserção deste material, o adesivo remanescente no pincel foi aplicado sobre a

camada adesiva já polimerizada, para que a resina pudesse ser posicionada sobre

uma superfície levemente umedecida. Talvez seja interessante esclarecer que este

procedimento refere-se a uma das recomendações do fabricante. Imediatamente

após a acomodação da resina quimicamente ativada e antecedendo a sua

completa polimerização, a resina Z-100 foi inserida, preenchendo o restante da

cavidade.

É importante salientar que, em todos os grupos, a resina composta Z-100

foi inserida através da técnica incremental, anteriormente descrita.

Para todos os grupos, logo após a polimerização do último incremento de

resina composta, realizou-se o acabamento das margens da restauração, com uma

lâmina n°15 *, adaptada ao cabo do bisturi, com a finalidade de remover eventuais

excessos de material, principalmente na região cervical e na interface entre os

materiais restauradores. Após restaurados, os espécimes foram armazenados em

água destilada e mantidos a uma temperatura de 37°C por período

correspondente a 24 horas.

                                                            
* Becton Dickinson, Juiz de Fora, MG/Brasil
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4.4 - Procedimentos para a termociclagem

Decorrido o intervalo de 24 horas, as restaurações foram polidas com

discos Sof Lex*, nas duas granulações mais finas, deixando as restaurações

completamente lisas e livres de excessos. Imediatamente após o polimento, a

máquina de ciclagem ** foi preparada, sendo os espécimes submetidos à

termociclagem correspondente a 500 ciclos, com banhos de 10 segundos, nas

temperaturas de 5°C e 55°C, as quais eram freqüentemente checadas através de

um termômetro de mercúrio ***, com o intuito de evitar diferenças nas

temperaturas estabelecidas. Caso ocorresse alguma alteração, gelo ou água

aquecida seriam então adicionados. O processo de ciclagem térmica é comumente

utilizado em estudos in vitro, com o propósito de criar uma tensão na interface

dente/restauração, devido às diferenças nos valores dos coeficientes de expansão

térmica linear entre a estrutura dental e o material restaurador.

Depois de submetidos à termociclagem, os dentes foram cobertos por duas

camadas de esmalte para unha Colorama ****, com exceção de 1mm aquém e além

da margem cervical em uma das caixas proximais (Figura 4.13A) e 1mm aquém e

além da interface entre os materiais restauradores na caixa proximal oposta

(Figura 4.13B). No grupo controle, como foi utilizada unicamente a resina

composta, ficaram expostas as margens cervicais de ambas as caixas proximais.

Várias cores de esmalte foram usadas, correspondendo cada uma a um grupo

experimental. Este procedimento apresentou a mesma finalidade já relatada com

relação ao forame apical, ou seja, evitar a penetração do corante em outras áreas

que não as interfaces das restaurações. Aguardou-se a secagem completa do esmalte,

para que os espécimes fossem imersos em solução de azul de metileno a 2% *****, onde

permaneceram por 24 horas à temperatura de 37°C.

                                                            
*         3M Dental Products
**       Ética Equipamentos Científicos S.A., SP/Brasil
***     HG Ltda-Brasil
****    Ceil - Com. Exp. Ind. Ltda - SP/Brasil
*****  Departamento de Bioquímica - FOB-USP
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FIGURA 4.13 – A: Espécime coberto por esmalte de unha, com
exceção de 1 mm aquém e além da interface
dente/restauração. B: espécime coberto por
esmalte de unha, com exceção de 1 mm aquém e além
da interface entre os materiais restauradores

4.5- Preparo dos espécimes para avaliação da microinfiltração

Concluído o período estabelecido de imersão em solução corante, os

espécimes foram apropriadamente limpos, em água corrente, e então tiveram

cerca de 1/3 de suas raízes seccionado com discos de carburundum; a       parte

dos dentes composta    pela      coroa    e 2/3 das      foram incluídos em uma

matriz cilíndrica de resina acrílica autopolimerizável *, obtida a partir de um

molde pré-fabricado de silicona, com medidas apropriadas para adaptação na

máquina de corte . Para a inclusão, a resina acrílica autopolimerizável ** foi

manipulada   e inicialmente inserida em pequena quantidade no interior das

bases, local este onde os espécimes foram posicionados   com as faces vestibular

ou lingual da coroa dentária voltada para o fundo da base (Figura 4.14),    para

que os    cortes  pudessem ser longitudinalmente realizados no sentido

                                                            
*    Resapol T208 - Difibra/ Fiberglass Ltda., SP/Brasil
** Clássico Jet  - Artigos Odontológicos
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mésiodistal. Para garantir a fixação do dente no seu interior, este era totalmente

coberto com o mesmo material utilizado para o seu posicionamento.

FIGURA 4.14- Posicionamento e fixação do dente no interior da
base acrílica a ser adaptada na máquina de corte

4.6 - Seccionamento dos espécimes

Cada base acrílica foi por sua vez posicionada na máquina de corte Extec

Labcut 1010 * (Figura 4.15), de maneira mais perpendicular possível ao fio da

lâmina do disco diamantado **, para que secções mésio-distais fossem obtidas

(Figura 4.16).

Para cada espécime foram adquiridas 4 a 5 secções mésio-distais, com

espessura aproximada de 0,8 a 1mm. Esta espessura era previamente

determinada, com o auxílio de um dispositivo acoplado à máquina, descontando-

se 0,3 mm correspondente à espessura do disco de diamante. Os cortes foram

realizados em velocidade de 300 rpm, sob refrigeração a água. Cada secção foi

identificada por uma etiqueta adesiva, para que pudesse ser corretamente

reconhecida durante a avaliação.

                                                            
*    Excel Technologies, Inc. Enfileld, Connecticut, USA
**  Extec XL 2205-4”X 012X1/HIGH CNCNTRN
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4.7 - Método de avaliação

A microinfiltração tanto nas margens cervicais quanto na interface entre os

materiais resturadores foi avaliada de forma qualitativa. O índice de penetração

do corante foi atribuído adotando-se o critério de escores diversos (Figura 4.17),

previamente determinados, segundo BASSIOUNY 17:
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nn Parede cervical

0 - nenhuma infiltração;

1 - infiltração do corante até metade da parede gengival;

2 - infiltração ultrapassando ½ da parede gengival, até o limite da

parede axial;

3 - infiltração na parede axial podendo estender-se à polpa.

nn Interface entre os materiais restauradores

0 - nenhuma infiltração;

1 - infiltração do corante até metade da interface;

2 - infiltração ultrapassando ½ da parede gengival, até o limite da

parede axial;

3 - infiltração na parede axial podendo estender-se à polpa.

FIGURA 4.17- Esquema representativo dos escores
atribuídos aos diferentes índices de
penetração do corante nas interfaces das
restaurações
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Para os passos seguintes, o corte representativo do maior grau de

infiltração, correspondente a cada espécime, foi selecionado, codificado e

observado por dois examinadores devidamente calibrados, os quais não

participaram das etapas anteriores desta pesquisa, e nem conheciam o código

para identificação dos corpos-de-prova. Os cortes codificados foram então

avaliados quanto ao grau de infiltração da solução corante de azul de metileno a

2%, como pré-determinado, com o auxílio de um fotomicroscópio ótico *,

utilizando-se uma objetiva de 4X, sendo o aumento resultante correspondente a

62,5 vezes. A análise dos espécimes foi realizada individualmente e, em caso de

discordância entre os examinadores, estes se reuniam para nova avaliação, até a

obtenção de um resultado, em comum acordo.

Os resultados obtidos foram organizados e tabelados, para que pudessem

ser submetidos ao tratamento estatístico, com o objetivo de verificar a existência

ou não de diferenças significantes entre os diversos grupos avaliados.

                                                            
* Carl Zeiss - Obelochen, Alemanha
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5-  Resultados e Discussão

Por meio da metodologia descrita para o desenvolvimento deste estudo, os

espécimes referentes a cada condição experimental foram microscopicamente

avaliados, sendo o índice de penetração do corante, tanto na região cervical

quanto na interface entre os materiais restauradores, classificado através da

atribuição de escores, por dois observadores, havendo uma concordância de

aproximadamente 95% entre os mesmos.

A distribuição individual dos escores de penetração do corante, na interface

cemento/material restaurador, atribuídos aos espécimes referentes às sete

condições experimentais, encontram-se registrados na Tabela 1.

TABELA 1 - Resultados individuais em escores do índice de penetração do
corante na interface cemento/material restaurador

espécimes
 grupo 1

 Z- 100

grupo 2

dispersalloy
Z-  100

grupo 3

vitremer
Z-  100

grupo 4

dyract
Z-  100

grupo 5

dyract-AP
Z-  100

grupo 6

freedom
Z-  100

grupo 7

bisfil-2B
Z-  100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
1
0
1
1
0
1
1

3
3
3
3
1
3
1
3
3
1
3
3

0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
3

3
3
3
3
1
3
1
1
1
3
3
1

1
2
2
3
2
3
1
1
0
3
2
1
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Pode-se observar que os espécimes relativos aos grupos 3 e 5 (Vitremer e

Dyract-AP) apresentaram, de maneira geral, os menores valores, correspondendo

a um índice menor ou suave de penetração do corante na região cervical,

enquanto os valores encontrados para os grupos 1, 2 e 4 (Z-100, Dispersalloy e

Dyract) são indicativos de uma infiltração maior e mais severa. Nos grupos 6 e 7

(Freedom e Bisfil-2B) os escores atribuídos conferem classificações intermediárias,

condizentes a um índice de suave a severo de infiltração marginal.

A tabela 2, por sua vez, indica os valores individuais de penetração do

corante na interface entre os materiais, para os seis grupos experimentais, nos

quais as cavidades preparadas foram restauradas com a resina composta

associada a um segundo material restaurador.

Tabela 2 - Resultados individuais em escores, do índice de penetração do
corante na interface dos materiais restauradores

espécimes
  grupo 2

dispersalloy
Z-  100

 grupo 3

vitremer
Z-  100

 grupo 4

 dyract
 Z-  100

 grupo 5

dyract-AP
Z-  100

 grupo 6

freedom
Z-  100

  grupo7

bisfil-2B
Z-  100

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12

3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
3
2

0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1

0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0



149

Valores correspondentes a um índice severo de infiltração marginal

ocorrida na interface dos materiais restauradores foram observados apenas para

os espécimes componentes do grupo 2 (Dispersalloy). Para os grupos 5 e 7

(Dyract-AP e Bisfil-2B), ocorreu uma isenção da infiltração em 99% dos espécimes,

destacando-se o grupo 6 (Freedom), 100% livre de infiltração. Os valores

referentes aos grupos 3 e 4 (Vitremer e Dyract) evidenciaram uma isenção ou um

índice muito suave de infiltração nesta interface.

Nas tabelas 3 e 4, encontram-se registrados o número e a porcentagem de

espécimes nos quais não ocorreu penetração do corante nas interfaces analisadas.

TABELA 3 - Número e porcentagem de espécimes livres de infiltração do
corante na região cervical

Grupo

nº total de

espécimes

espécimes livres

de infiltração

porcentagem

      %

1

2

3

4

5

6

7

12

12

12

12

12

12

12

0

0

2

0

9

0

1

0%

0%

16,6%

0%

74,7%

0%

8,3%
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TABELA 4 - Número e porcentagem de espécimes livres de infiltração do
corante na interface dos materiais restauradores

Grupo

nº total de

espécimes

espécimes livres

de infiltração

porcentagem

        %

2

3

4

5

6

7

12

12

12

12

12

12

0

7

9

11

12

11

0%

58%

74,7%

91,3%

100%

91,3%

As tabelas 5 e 6 apresentam os valores da média dos escores de penetração

do corante e do desvio-padrão para os diferentes grupos estudados.

Uma análise geral dos resultados demonstra haver uma diferença

aritmética entre as médias obtidas para os diferentes grupos estudados.

Assim, com a finalidade de determinar se as diferenças aritméticas

observadas eram significantes, os resultados até então obtidos foram submetidos

a um tratamento estatístico. Através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis,

foi detectada uma diferença estatisticamente significante ao nível de 0,1% (p <

0,001), entre os grupos experimentais, com relação à infiltração ocorrida tanto na

interface cemento/material restaurador (Tabela 5) quanto na interface entre os

materiais restauradores (Tabela 6).
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TABELA 5 - Média, desvio padrão, mediana e teste de Kruskal-Wallis
alcançados através da avaliação da infiltração marginal cervical

Grupos Condição Média  Desvio padrão mediana

 1 Z-100 2,67 0,77 3

 2 Dispersalloy/Z-100 2,92 0,29 3

 3 Vitremer/Z-100 0,92 0,51 1

 4 Dyract/Z-100 2,50 0,90 3

 5 Dyract-AP/Z-100 0,58 1,16 0

 6 Freedom/Z-100 2,17 1,02 3

 7 Bisfil-2B/Z-100 1,75 0,97 2

H = 41,785 com 6 graus de liberdade (p < 0,001)

TABELA 6 - Média, desvio padrão, mediana e teste de Kruskal-Wallis alcançados
através da infiltração marginal na interface dos materiais
restauradores

Grupos Condição Média Desvio padrão mediana

2 Dispersalloy/Z-100 2,58 0,67 3

3 Vitremer/Z-100 0,42 0,51 0

4 Dyract/Z-100 0,25 0,45 0

5 Dyract-AP/Z-100 0,08 0,29 0

6 Freedom/Z-100 0,00 0,00 0

7 Bisfil-2B/Z-100 0,08 0,29 0

H = 47,88 com 5 graus de liberdade (p < 0,001)
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Para que as comparações individuais entre os grupos pudessem ser

analisadas, foi aplicado o teste de Student-Newman-Keuls (Tabelas 7 e 8).

Tabela 7 - Teste de Student-Newman-Keuls , aplicado na avaliação da
infiltração na interface cemento/material restaurador

GRUPOS
Diferença
entre postos Q p < 0,05

1 : 2  54,0 2,20 n.s

1 : 3 411,0 6,79 *
1 : 4  39,0 1,59 n.s

1 : 5 474,0 6,54 *
1 : 6 117,0 3,20 n.s

1 : 7 231,0 4,77 *
2 : 3 465,0 6,41 *
2 : 4  93,0 2,54 n.s

2 : 5 528,0 6,25 *
2 : 6 171,0 3,53 n.s

2 : 7 285,0 4,71 *
3 : 4 372,0 7,67 *
3 : 5  63,0 2,56 n.s

3 : 6 294,0 8,06 *
3 : 7 180,0 7,35 *
4 : 5 435,0 7,19 *
4 : 6  78,0 3,18 n.s

4 : 7 192,0 5,26 *
5 : 6 357,0 7,36 *
5 : 7 243,0 6,66 *
6 : 7 114,0 4,65 *

*  diferença estatisticamente significante (p < 0,05)
n.s  - diferença não significante do ponto de vista estatístico
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TABELA 8 - Teste de Student-Newman-Keuls, aplicado na avaliação da
infiltração na interface dos materiais restauradores

GRUPOS
Diferença

entre postos Q p < 0,05

2 : 3 334,5 13,66 *

2 : 4 395,5 10,84 *

2 : 5 456,5  9,41 *

2 : 6 487,0  6,72 *

2 : 7 456,5  7,55 *

3 : 4  61,0  2,49 n.s

3 : 5 122,0 3,34 n.s

3 : 6 152,5  2,52 n.s

3 : 7 122,0  2,52 n.s

4 : 5  61,0  2,49 n.s

4 : 6  91,5  1,89 n.s

4 : 7  61,0  1,67 n.s

5 : 6 30,5  0,84 n.s

5 : 7 0,00 0,00 n.s

6 : 7 30,5  1,25 n.s

*  diferença estatisticamente significante (p < 0,05)
n.s - diferença não significante do ponto de vista estatístico

Com a finalidade de facilitar a comparação entre os diversos grupos

estudados, as médias referentes aos escores alcançados para cada condição

experimental foram transportadas para gráficos de barras (Figuras 5.1 e 5.2).

Examinando os resultados obtidos pelos testes de infiltração marginal

observada ao nível das interfaces parede gengival/restaurações, observam-se

índices de penetração do corante consideravelmente maiores para os grupos 2, 1,

4 e 6 respectivamente (Tabelas 1 e 5), os quais não diferenciaram estatisticamente

entre si, destacando-se significantemente dos demais (Tabela 7). Para esses quatro
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grupos, a maior porcentagem de infiltração ocorreu ao nível 3, ou seja, com

penetração do corante atingindo ou ultrapassando a parede axial.

Tornam-se claros os resultados favoráveis relativos aos grupos 3 e 5,

diferenciando-os significativamente dos demais, bem como os resultados

intermediários apresentados pelo grupo 7, destacando-o do ponto de vista

estatístico, desfavoravelmente em comparação aos grupos 3 e 5, e favoravelmente

em relação aos grupos 1, 2, 4 e 6 (Tabela 7).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1            2            3            4            5            6            7     

Z-100

Dispersalloy/Z-100

Vitremer/Z-100

Dyract/Z-100

Dyract AP/Z-100

Freedom/Z-100

Bisfil-2B/Z-100

FIGURA 5.1- Gráfico comparativo das médias obtidas nos testes de avaliação
da infiltração na região cervical

Observam-se, ainda, os resultados também estatisticamente significantes

em relação ao grupo 2, indicativos de uma infiltração severa na interface

Dispersalloy/Z-100, quando comparado aos demais materiais utilizados em

associação à resina composta (Tabelas 2 e 8).
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FIGURA 5.2 - Gráfico comparativo das médias obtidas nos testes de avaliação
da infiltração na interface dos materiais restauradores

Já era de se esperar um resultado desfavorável relacionado ao grupo 1

(controle), em função da aplicação da resina composta na parede gengival sem

margem de esmalte, mesmo lançando-se mão de um adesivo dentinário de última

geração, uma vez que estes materiais não apresentam boa capacidade de união

com o cemento 159. Aproximadamente 83% dos espécimes deste grupo

apresentaram o nível máximo de infiltração marginal, como caracterizado na

Figura 5.3.
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FIGURA 5.3- Ilustração fotográfica  característica da
microinfiltração cervical severa atingindo a
parede axial (escore 3), resultante no grupo1
(controle), cujas cavidades foram restauradas
com a resina composta Z-100

Os resultados obtidos vêm de encontro aos achados de MARTIN;

BRYANT153 ,  ao observarem que a margem cervical de uma restauração

é o local onde aparecem as maiores falhas devido à direção

longitudinal dos prismas e à fina camada de esmalte. Portanto, o

problema se agrava quando inexiste esmalte nessa região. Por esse

motivo, optou-se no presente estudo pela avaliação da infiltração

marginal na parede gengival localizada em cemento e/ou dentina,

por ser comum uma situação clínica onde a remoção do tecido cariado

ou de uma restauração pré-existente resulte em uma parede gengival

situada abaixo da junção amelocementária. Uma série de estudos 99 ,

1 0 6 ,  1 1 2 ,  122 ,  198 ,  211 ,  215 ,  240 ,  250  tem demonstrado ser esta uma área crítica,

particularmente mais propensa à infiltração marginal.

Talvez o mal comportamento apresentado pelos espécimes do grupo

controle  esteja  associado  à  complexidade  de  composição e  heterogeneidade do
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substrato dentinário e/ou cementário, assim como à distribuição de suas

estruturas 41, 184, o que desfavorece a adesão da resina composta na região

cervical, permanecendo este fator um sério problema para os cirurgiões dentistas,

enquanto o esmalte apresenta-se como uma estrutura naturalmente mais

homogênea, o que possibilita uma melhor qualidade adesiva.

Apesar do grande desenvolvimento das resinas compostas, estas

permanecem ainda com algumas deficiências, principalmente o fato de não haver

uma união perfeita com as paredes cavitárias e o seu hermético selamento 13, 17, 32,

34, 43, 134, 194, 215. Em conseqüência disto, podem ser observados microespaços ou

microfendas (gaps) através dos quais ocorre o processo de microinfiltração,

definida por KIDD 132 como sendo a penetração de bactérias, fluidos, íons ou

moléculas através da interface dente/restauração, acarretando conseqüentemente

desde uma leve agressão ao tecido pulpar até o comprometimento da estrutura

dentária, pela instalação de um processo de cárie secundária 167, podendo até levar

a uma degeneração pulpar.

A introdução da técnica do condicionamento ácido do esmalte, proposta

por BUONOCORE 35, a qual, segundo o autor, promove o aumento da área de

superfície e a capacidade de umectação permitindo um contato mais íntimo entre

a resina restauradora e o esmalte dental, melhorou sensivelmente a retenção a este

substrato e reduziu substancialmente a infiltração marginal. Por outro lado, a

perfeita união dos adesivos à dentina e/ou cemento continua sendo um desafio

para os pesquisadores. Caso uma adesão micromecânica similar à atingida entre a

resina composta e o esmalte condicionado fosse alcançada em todos os tipos de

restaurações de resina, ter-se-ia um resultado efetivo quanto à adaptação e

microinfiltração marginal 140, 225, 244.

Trabalhos de avaliação clínica também comprovam os resultados aqui

obtidos, os quais apresentaram-se pouco promissores já que a adesão à dentina é

um processo físico-químico complexo 9. A dentina é constituída por substâncias

orgânicas e inorgânicas 47, 184, 213 onde 55% de sua estrutura são compostos por

minerais (cristais de apatita envolvidos em uma matriz de colágeno77, 30% por

substâncias inorgânicas e 15% por líquido 77; assim, para se conseguir uma adesão
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a esse substrato é necessário que aconteça um embricamento dos agentes

resinosos aos componentes orgânicos e/ou inorgânicos. A superfície dentinária

apresenta natureza hidrofílica, com baixa energia de superfície, além de

apresentar a smear layer e o exsudato protéico após a confecção do preparo

cavitário.

Por essa razão, os sistemas adesivos foram aperfeiçoados, com a finalidade de

contornar algumas das limitações das resinas compostas utilizadas como material

restaurador, proporcionando um melhor vedamento marginal.

RETIEF 195 definiu o fenômeno de adesão como o estado no qual duas

superfícies se mantêm unidas por forças interfaciais, podendo-se consistir em

forças química e mecânica ou ambas. O adesivo é definido como a substância

capaz de manter juntos os materiais por meio de uma superfície de fixação. De

acordo com EIDELMAN et al. 79 , o uso de um agente dentinário não diminui a

microinfiltração na região de cemento quando a cavidade é totalmente restaurada

por resina composta.

Presume-se que para eliminar a infiltração na interface cervical em dentina

e/ou cemento seria imprescindível a existência de uma união química entre o

material e a estrutura dentária para que se pudesse aproximar de um selamento

perfeito. Por outro lado, é conhecido que a união entre as restaurações de resina às

paredes cavitárias é um processo unicamente de natureza mecânica, o que

aumenta a preocupação dos fabricantes no sentido de eliminar o problema.

A preocupação em se conseguir adesão à estrutura dentária e diminuir o

índice de infiltração marginal nas restaurações de resinas restauradoras em

cavidades com paredes situadas em dentina e/ou cemento data de 1956 215,

quando foi desenvolvido um adesivo dentinário à base de dimetacrilato-ácido-

glicerofosfórico, sem entretanto obter sucesso. A partir daí, outros produtos foram

comercializados, não correspondendo às expectativas clínicas. Durante estes últimos

anos, vários sistemas adesivos e métodos de aplicação foram desenvolvidos,

pesquisados e introduzidos no mercado.

Quando surgiram os primeiros sistemas adesivos, acreditava-se que a

infiltração destes agentes de união nos túbulos de dentina desmineralizada

pudesse conferir retenção mecânica adequada 32. Entretanto, esses sistemas não
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eram compatíveis com a umidade natural deste substrato 213, porque os mesmos

eram agentes hidrofóbicos, ensejando por este motivo o desenvolvimento de

produtos que fossem diretamente aplicados sobre a smear layer, tornando a adesão

limitada à resistência coesiva desta estrutura, com frágil adesão à dentina

subjacente 78, 182.

Posteriormente surgiram os sistemas adesivos capazes de atuar sobre esta

camada de resíduos, modificando-a, removendo-a ou substituindo-a, além de

possibilitar a incorporação de um agente hidrofílico resinoso compatível com a

umidade dentinária 73, 78, 127, 174, 183, 213, 233.

Atualmente, novos conceitos e procedimentos restauradores adesivos vêm

sendo implantados, modificando a filosofia de tratamento e ampliando as

alternativas clínicas. Um dos grandes desafios da Odontologia Restauradora

refere-se aos sistemas adesivos dentinários, pois mesmo com toda a evolução por

eles experimentada ainda não se conseguiu para a dentina e cemento, como

confirmado neste trabalho, um resultado tão eficaz quanto a união ao esmalte.

Com o desenvolvimento dos adesivos de quarta geração, na qual se

enquadra o sistema adesivo Scotchbond-MP, aqui também avaliado, preconiza-se

o condicionamento ácido da superfície interna do preparo cavitário

(condicionamento total), no intuito de remover a smear layer e expor as fibras

colágenas da dentina, deixando uma área parcialmente desmineralizada entre a

cadeia de colágeno exposta e a dentina inalterada. O sistema adesivo Scotchbond

MP é composto por dois condicionadores, o ácido maleico a 10% e o ácido

fosfórico a 35%, optando-se no presente trabalho pela utilização do ácido

fosfórico, pelo fato de alguns estudos 20, 221 terem demonstrado que o emprego do

ácido maleico resultou em baixa resistência adesiva.

Após o condicionamento, segue-se a aplicação de primers hidrofílicos

capazes de se difundirem nesta superfície dentinária condicionada, de modo que a

subseqüente colocação do agente adesivo promova a formação de uma dentina

impregnada de resina, denominada camada híbrida. Acreditou-se que a adesão

entre sistemas adesivos e dentina fosse basicamente um fenômeno mecânico, a

partir de 1982, quando NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA 174 descreveram a
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formação da camada híbrida como sendo a interpenetração de um monômero na

superfície dentinária desmineralizada, formando uma camada ácido-resistente de

dentina impregnada por resina. Esta camada híbrida é a principal responsável por

uma adesão relativamente efetiva 174.

A técnica do condicionamento ácido total está indicada em cavidades que

apresentam áreas esclerosadas ou suficiente estrutura remanescente de dentina no

fundo da cavidade, pois, uma espessura de 0,5 mm e 1 mm de dentina

remanescente pode reduzir a toxicidade dos materiais restauradores em até 75% e

90% respectivamente 125, 166. MONDELLI et al. 165 e HOVAV et al. 125 esclareceram

que, caso o complexo dentinopulpar venha a remineralizar a dentina

condicionada em contato com o adesivo (camada híbrida), esta camada poderá

tornar-se tão forte quanto uma dentina normal e não ser uma zona de desunião,

como visto in vitro por NAKABAYASHI; NAKAMURA; YASUDA 175. Recomenda-

se o condicionamento com ácido fosfórico a 37%, aplicado por 30 segundos no

esmalte e por 15 segundos na dentina, com posterior lavagem com jatos de água,

no mínimo por um tempo correspondente ao do condicionamento 166,

procedimentos esses seguidos na presente pesquisa, como pode ser observado no

capítulo metodologia.

É importante salientar que após a remoção do agente condicionador não

poderá acontecer o ressecamento das superfícies dentinárias, uma vez que as

fibras colágenas que normalmente eram suportadas por minerais deverão

permanecer envolvidas por água, que passa a lhes conferir sustentação 182, 183,

mantendo-as adequadamente expandidas 182, 183. Este momento corresponde à

etapa crítica no processo adesivo, pois, a aplicação de uma técnica incorreta

impedirá a infiltração do adesivo entre as fibras colágenas. A secagem excessiva

eliminará a umidade, gerando uma considerável tensão na superfície das fibras,

provocando o seu colapso, levando-as a um estado contraído 183. PASHLEY 183

explica que, ocorrendo o ressecamento dessas fibras, formará um aglomerado de

massa colágena, a smear layer de colágeno, que dificultará a infiltração do agente

adesivo, com conseqüente prejuízo na formação da camada híbrida. Pela

necessidade de manter a superfície dentinária umedecida é que os primers,



161

componentes dos sistemas adesivos atuais, normalmente contêm na composição

metacrilatos, como o HEMA (2-hidroxietil metacrilato), em solventes orgânicos

como água, acetona ou etanol 127. A função destes solventes consiste em deslocar a

água que envolve as fibras colágenas sem gerar tensão em sua superfície,

permitindo que o HEMA penetre, preenchendo os espaços anteriormente

ocupados por minerais 73, 78, 127, 221. A principal função da água é reexpandir as

fibras colágenas, caso estas tenham sofrido alguma contração 78, 124. Os primers

contêm um grupamento hidrofílico, tornando-os compatíveis com as

características da dentina e um grupamento hidrofóbico compatível com o agente

de união, sendo capazes de aumentar a capacidade de “molhamento” do

substrato dentinário e conseqüentemente promover melhor difusão do agente

adesivo 78, 174, 183, 213, 235.

Salienta-se que, após a lavagem do condicionador, é recomendada pelo

fabricante 208 apenas uma rápida aplicação de leves jatos de ar por poucos

segundos, para eliminação do excesso de umidade. De acordo com CORREA 51, o

tratamento da umidade superficial deve ser realizado utilizando-se papel

absorvente, o que KANCA III 128 denominou de “técnica adesiva úmida”. Este

procedimento segundo alguns pesquisadores 128, 222, 235 é responsável pelo aumento

da resistência adesiva e da qualidade do vedamento marginal, não sendo

aconselhável aplicação do ar uma vez que a acetona ou o etanol substituirão a

água, evaporando-se posteriormente sem produzir tensão na superfície das fibras

colágenas e sua possível contração 88. A isto denomina-se desidratação química 181.

Em seu estudo, CORREA 51 observou que as cavidades que permaneceram

visivelmente úmidas antes da aplicação do primer, apresentaram maior

porcentagem de índice zero de infiltração.

Contudo, a atuação de um adesivo dentinário tem sido um problema de

difícil solução e permanece um campo aberto para a pesquisa, pois, somente

recentemente se teve um real progresso a este respeito 8.

Tendo em vista os resultados do presente estudo e embora exista um

desacordo entre vários pesquisadores, a respeito de qual agente de união

dentinária desempenha o melhor comportamento, o Sotchbond-MP geralmente
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aparece produzindo os mais consistentes resultados no sentido de reduzir a

microinfiltração e sobressair-se com relação à força de adesão à estrutura

dentária55. Porém, apesar dos altos valores alcançados com o emprego do

Scotchbond MP nos estudos de PERDIGÃO et al. 185, foi observada nos estudos

realizados por FRIEDL et al. 92 uma alta porcentagem de gaps marginais, com a

utilização desse mesmo sistema adesivo.

Evoluindo o raciocínio a respeito do extremo índice de infiltração

relacionado ao uso das resinas compostas, uma outra explicação considerada

bastante razoável para justificar a sua ocorrência, principalmente em regiões onde

inexiste esmalte marginal, como é o caso do presente estudo, seriam os altos

valores de contração sofrida por estes materiais durante sua polimerização. Este

mesmo raciocínio é confirmado por PRATI et al. 193 e PERDIGÃO et al. 185, ao

alegarem que a infiltração marginal em cavidades de classe II com margens

localizadas em cemento é conseqüência principalmente das mudanças

dimensionais experimentadas pela resina composta. Assim sendo, a contração de

polimerização sofrida por este material 79 é a grande responsável pela infiltração

marginal nas restaurações adesivas diretas, consistindo em uma de suas

principais desvantagens, a qual poderá resultar em discrepâncias marginais,

direcionando para o manchamento, microinfiltração marginal, sensibilidade pós-

operatória e ocasionalmente o desenvolvimento de cáries secundárias 53, 79.

Considerando que a contração de polimerização nas resinas compostas

fotoativadas ocorre principalmente em direção à luz 25, 97, 149 e na tentativa de

diminuir a severidade da infiltração marginal, muitos autores 8, 9, 20, 71, 79, 146, 181, 184, 233

. recomendam a inserção das resinas compostas pela técnica incremental, em que

pequenas porções são inseridas na cavidade e em seguida polimerizadas,

conseguindo-se desta maneira que a contração sofrida pela porção anterior seja

parcialmente compensada pela adição da porção posterior. A técnica do

direcionamento dos vetores de contração durante a polimerização tem melhorado

substancialmente a qualidade das restaurações de resina 146, 148. Considerando que

muitos estudos têm examinado a influência da técnica incremental de inserção das

resinas compostas, alcançando diferentes resultados, CRIM 53 avaliou a
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microinfiltração em cavidades de classe V estendidas além da junção

amelocementária, restauradas através de três técnicas de inserção. O trabalho

evidenciou que a técnica de inserção incremental para as restaurações de resina

composta é vantajosa quando utilizada com os novos sistemas de adesivos

dentinários e concluiu que o emprego desta técnica melhorou o desempenho dos

diferentes agentes adesivos estudados 53. Falhas adesivas da restauração podem

ser prevenidas se o componente adesivo puder acomodar-se aos estresses da

contração 230. Para LUTZ; KREJCI; OLDENBURG 149, caso técnicas especiais de

polimerização não sejam usadas em restaurações proximais, aberturas marginais

e fraturas irão ocorrer após esse processo, como resultado do estresse transferido

da adesão. LUTZ et al. 148 alegam que o grande problema relacionado com a

formação de fendas marginais decorrentes da contração de polimerização do

adesivo e da resina composta, quando aplicados na região cervical, foi

minimizado com o emprego de cunhas interproximais refletivas, matrizes

transparentes e técnicas de aplicação incremental das resinas na caixa proximal.

Com estes artifícios técnicos, consegue-se o direcionamento do vetor de contração

de polimerização das resinas compostas em direção às paredes cavitárias do

preparo, diminuindo consideravelmente a formação de fendas, deflexão das

cúspides e conseqüentes infiltração marginal, sensibilidade pós-operatória  e

recidiva de cáries 148. Dessa maneira, baseados nas novas formas das cunhas

refletivas e com o uso de bases de cimentos de ionômero de vidro, LUTZ et al. 149

desenvolveram uma técnica de inserção em 3 incrementos, tendo sido a mesma

aplicada neste trabalho, exatamente como exposto na descrição da metodologia.

Com o emprego desta técnica, os vetores de contração de polimerização são

consistentemente direcionados para as margens cavitárias durante a reação de

cura. Utilizando-se as cunhas refletivas para o primeiro incremento, este é indiretamente

polimerizado na direção gengival, o 2º incremento, que ocupa um pouco mais que a

metade da largura V-L da caixa proximal, é fotopolimerizado por vestibular e, o 3º,

correspondente ao menor incremento, é por sua vez fotopolimerizado por lingual.

Finalmente, um quarto incremento é inserido na caixa oclusal, sendo a

fotopolimerização oclusalmente direcionada. Baseado no fato de o 3º       incremento
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ter relativamente menor área de superfície, o que aumentará conseqüentemente o

estresse de contração, particularmente nas margens de esmalte, é que este

incremento é mantido menor em tamanho em comparação ao 2º, o que

possivelmente tornará a restauração praticamente livre de estresse tardio.

Por outro lado, LÖSCHE 146 não observou diferença estastística significante

quanto à adaptação marginal, para as técnicas de polimerização oclusal ou

direcionada quando da utilização para ambas, de iguais níveis de energia. O autor

146 concluiu que o efeito resultante da técnica de inserção incremental não deve ser

atribuído ao direcionamento dos vetores de contração e sim à redução da

intensidade inicial de luz (soft-start) em função da incidência transdental ou seja,

através das paredes cavitárias. Comparadas às resinas de ativação química nas

fotoativadas ocorre uma rápida reação de polimerização, a qual se torna ainda

mais acelerada pelo emprego de alta intensidade de luz, desejável para a ótima

polimerização, restringindo portanto o escoamento do material e

conseqüentemente o alívio dos estresses gerados 87, 146. Assim sendo, LÖSCHE146

recomenda que a intensidade inicial de luz seja reduzida pela polimerização dos

incrementos de resina através das paredes cavitárias como sugerido por LUTZ et

al. 149 prolongando desta maneira a fase de escoamento do material, e para

assegurar uma adequada reação de polimerização, torna-se necessário a

incidência adicional de luz por oclusal pois, a espessura da estrutura dentária

associada ao uso de matrizes e o rápido aumento da opacidade do esmalte

causado por sua desidratação, são fatores clínicos importantes que juntos

resultam em valores baixos, para assegurar completa polimerização. O emprego

desta técnica segundo LÖSCHE 146 e DIETRICH et al. 71, resulta em baixos

estresses de contração durante a polimerização, redução da infiltração na interface

das restaurações e melhor adaptação marginal.

VERSULUIS 236, por sua vez relata que o processo de polimerização pode

ser caracterizado pelas fases pré-gel e pós-gel e, o estresse desenvolvido na

restauração durante a reação de polimerização pode ser rapidamente aliviado

ainda na fase pré-gel, pelo escoamento do material. Nas resinas

fotopolimerizáveis, o ponto gel varia no corpo da restauração, em função da
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intensidade de luz 236. VERSULUIS 236 alega que a direção  da contração não é

significantemente afetada pela orientação da luz e sim determinada em grande

maioria pelas condições da adesão da restauração  à estrutura dentária e pelas

superfícies livres existentes, conseqüentemente, serão mínimas as diferenças entre

os padrões da reação química e fotopolimerização . Este pesquisador 236 acredita,

que as resinas compostas não contraem em direção à luz, mas que a direção da

contração é predominantemente determinada pela configuração cavitária e

qualidade adesiva e, portanto, a direção dos vetores em resposta ao

posicionamento da luz, não parece ser um critério apropriado para favorecer a

qualidade marginal de uma restauração.

Ainda que diferentes autores 25, 59, 97, 149 tenham confirmado a importância

do emprego da técnica de inserção incremental da resina composta como um meio

de minimizar a infiltração marginal, existem por outro lado pesquisadores que

defendem o fato de não haver diferença significante entre as restaurações

realizadas pela técnica do incremento único ou por vários incrementos. CRIM;

CHAPMAN 56 constataram em seus estudos uma infiltração de moderada a severa

na margem gengival de restaurações de resinas com a utilização de diferentes

sistemas adesivos, empregando-se ambas as técnicas. FUKS et al. 94 avaliaram “in

vivo” a infiltração marginal em restaurações de classe II de resina composta, não

observando diferença estatística entre as diferentes técnicas de inserção,

observando a ocorrência de um suave índice de infiltração para ambas.

A contração de polimerização das resinas compostas é avaliada segundo

BAUSCH et al.19 entre 2% a 3,2% em volume, o que as torna incompatíveis com a

excelente resistência ao estresse para sua adaptação em preparos cavitários

convencionais de dentes posteriores 149. Enquanto as resinas compostas não

apresentarem diminuição nos valores de contração, será necessário que os

profissionais superem este incoveniente, lançando mão de procedimentos técnicos

que propiciem uma melhor adaptação do material restaurador às paredes

cavitárias.

Dependendo do volume de resina, do número de superfícies aderidas e

livres e do posicionamento da fonte polimerizadora, esta contração pode gerar
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tensões que ultrapassam a capacidade de união do sistema adesivo, provocando

ruptura e formando a fenda marginal durante a execução da restauração 13, 17, 29, 35,

43, 108, 149.

De acordo com DAVIDSON et al.65 e FEILZER et al. 87 o estresse gerado pela

contração de polimerização pode ser relatado em torno de 13 a 17 Mpa, sendo

maior que a força de muitos adesivos dentinários. Assim sendo, RETIEF et al. 197

correlacionaram dados obtidos em testes de resistência ao cisalhamento e de

microinfiltração, cujos resultados sugeriram que uma resistência ao cisalhamento

de aproximadamente 21 Mpa poderia reduzir a infiltração marginal a zero, o que

foi de forma similar observado pelos estudos de KOMATSU; FINGER 134, ao

relacionar a resistência adesiva com a amplitude das fendas marginais.

A maioria dos sistemas adesivos dentinários não conseguem prevenir

efetivamente a formação de gaps pela contração, na margem gengival, por causa

de sua força de adesão relativamente fraca 225. Talvez fosse mais correto afirmar

que, nenhum sistema adesivo dentinário atualmente conhecido seja capaz de

prevenir estes fatores incovenientes.

O tamanho das fendas marginais resultantes nas restaurações de resina

composta pode variar e está na dependência da contração de polimerização, da

estabilidade dimensional, solubilidade e adaptabilidade do material restaurador,

além da resistência do adesivo e das forças oclusais 13, 29, 34, 43, 73, 149, 202, 213.

A contração de polimerização 13, 17, 29, 35, 43, 108, 149, o coeficiente de expansão

térmica linear 34, 43, 73, 132, 202 e o módulo de elasticidade, diferentes daqueles da

estrutura dentária 202, são algumas características das resinas compostas que

desempenham um papel importante na microinfiltração marginal. Pode-se

considerar, portanto, a contração de polimerização das resinas compostas como

um fator de partida para compreender o precário vedamento marginal destas

restaurações em se tratando de estrutura dentinária ou cementária, sendo

inúmeros os trabalhos encontrados na literatura neste sentido.

Os resultados obtidos pelos estudos de FEILZER et al.85 indicaram que 40%

a 50% de contração ocorrem durante os primeiros 10 minutos, enquanto o

material ainda apresenta-se fraco; a partir daí é que o escoamento procede durante
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o estágio no qual a adesão torna-se maior. Posteriormente, o material deverá

absorver uma quantidade substancial de água dos fluidos bucais, contribuindo

como relatado por McLEAN et al. 157 para um vedamento marginal superior.

FEILZER et al. 85 concluíram que a contração resultante da polimerização dos

materiais dependerá de uma série de fatores como: o sistema de monômero e a

contração do catalisador e/ou sistema ativador e quantidade, tamanho e tipo das

partículas de carga e de suas propriedades de escoamento. Para compensar a

contração e aliviar o estresse gerado, os vetores de contração deverão nas fases

pré-gel e gel, favorecer o escoamento do material restaurador em direção às

paredes cavitárias durante a polimerização inicial 66, de tal forma que na fase pós-

gel o gap resultante na interface seja minimizado 236. Quando o escoamento cessa,

em função do aumento da rigidez do material, uma adequada adesão resistirá aos

estresses de contração durante o endurecimento final. A combinação da

velocidade da contração, o escoamento do material e o estresse gerado pela

adesão da restauração são fatores determinantes no sucesso do vedamento. Uma

adesão vulnerável é freqüentemente rompida pela força dos estresses

desenvolvidos durante a polimerização 67.

CARVALHO et al.43 descreveram alguns fatores que podem interferir na

infiltração da resina adesiva, no interior da camada desmineralizada, e a

influência desta infiltração na adesividade entre material restaurador e estrutura

dentária e consideraram que a contração de polimerização sofrida pela resina

poderá criar estresses que rompem a união junto às paredes cavitárias. Essa

competição entre o estresse mecânico sofrido pela polimerização e a união dos

adesivos às paredes cavitárias consiste em uma das principais causas das falhas

marginais e subseqüente microinfiltração nestas restaurações. Estes autores 43 ,

assim como FEILZER; De GEE; DAVIDSON 84, relataram que o grau de estresse

desenvolvido poderá ser controlado pela extensão e configuração da cavidade

(Fator C), empregando bases, tamanho, forma e posição dos incrementos do

material. Deve ser considerada ainda a natureza química ou fotopolimerizável das

resinas compostas, considerando que o tipo de polimerização influencia a

capacidade de escoamento do material.
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Se as falhas coesivas dos materiais são desprezadas, o único meio para

aliviar o estresse da contração de polimerização seria a deformação elástica do

material e o escoamento do mesmo pela superfície livre desunida. Assim sendo,

quanto menor for a quantidade de resina a experimentar a contração de

polimerização, esta será restrita, desenvolvendo menor força durante o processo84.

Quanto menor for a área de superfície livre em relação às superfícies aderidas,

menor será a capacidade do material escoar e maior será o estresse de contração

nestas superfícies.

Neste trabalho, realizou-se o preparo  cavitário tipo caixa, MOD, no qual há

maior quantidade de superfícies aderidas para uma menor quantidade de

superfícies livres. Nesse caso, o vedamento marginal poderá ser favorecido pelo

uso do sistema adesivo, pela presença de esmalte em torno de toda a parede

circundante externa e pela menor profundidade e extensão da cavidade.

O aumento da contração do polímero parede a parede será compensado

pelo escoamento da resina 66. De acordo com HANSEN 113, o escoamento no

estágio inicial da polimerização pode ser um fator decisivo na compensação de

estresses de contração. A capacidade de escoamento de uma resina é influenciada

dentre outros fatores pela composição dos monômeros e o volume de carga 113, 134.

As restaurações de classe V superficiais e de classe IV possuem

aproximadamente a mesma quantidade de superfícies livres quanto aderidas,

conseqüentemente, possuem o fator C menor que 1 43, 84.

A configuração cavitária que permitir menor capacidade de escoamento

apresentará maoir área de desadaptação da restauração e maior será o estresse de

contração na área de adesão 43. Restaurações de classes I e II com resina composta

ao serem restauradas pela técnica incremental, poderão apresentar o fator C

efetivamente diminuído 43, 67. A técnica incremental pode no entanto diminuir o

fator C, uma vez que em cada incremento a relação superfície livre/aderida será

proporcional, além de reduzir o volume da resina composta que se contrai

durante a polimerização. Quando o fator C for maior que 1, os resultados serão

impraticáveis sob situações clínicas 43, 67.
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Além da configuração cavitária ser um fator desfavorável para a adaptação

do material, a isto associa-se ainda o fato das resinas fotopolimerizáveis

apresentarem polimerização rápida ou imediata, o que permite também, menor

escoamento quando comparadas com as resinas de ativação química, por não

existir um tempo maior correspondente à fase gel.

Parece existir, portanto, uma correlação entre microinfiltração marginal e o

volume de material a ser inserido. Tudo isto se deve ao fato do estresse gerado

pela contração de polimerização ser relatado como sendo maior que a força de

muitos adesivos dentinários. Assim é suposto que, caso um adesivo quimicamente

ativado seja utilizado, a força de adesão à dentina se desenvolva vagarosamente,

ao invés de imediatamente, e se sobre ela for colocada uma resina de

polimerização rápida, deverá gerar um alto e imediato estresse de contração antes

da força adesiva à dentina alcançar um valor que poderá suportar este estresse.

Geralmente, a força adesiva do sistema resinoso à dentina é avaliada após 24

horas. Para RETIEF et al. 199, o desempenho clínico dos sistemas adesivos pode ser

melhor avaliado ou reportam-se que sejam melhores, após períodos de semanas

ou meses, quando comparado com à força adesiva alcançada em 24 horas.

Para CARVALHO et al. 43, os estresses gerados durante a polimerização das

resinas compostas e dos agentes de união, são bem mais complexos sob condições

clínicas. Os altos valores de estresse gerado pela contração de polimerização

resultantes de alguns estudos, cujas cavidades possuem configurações específicas,

superaram a força adesiva da resina à dentina, esclarecendo talvez o alto e

freqüente índice de falhas e de formação de gaps observados em vários estudos

utilizando sistemas adesivos. Os sistemas adesivos podem gerar força de união à

dentina, de até 20 a 30 Mpa 43, o que comumente só é obtido após 24 horas em

restaurações onde o fator C for baixo.

No entanto, considerando a contração de polimerização, as forças adesivas

recentes são cruciais, pelo fato de serem responsáveis em preservar a adesão

durante a ocorrência de estresses.

Por todos estes motivos é que TORSTENSON; BRÄNNSTROM 228, e

VANHERLE; SMITH 234, recomendam o emprego das resinas de micropartículas
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em substituição às híbridas, como um meio de reduzir a infiltração marginal,

considerando que os sistemas restauradores de micropartículas contêm carga

menor, espera-se que sua capacidade de sorpção de água seja favorecida 228.

Existem outros autores que dão ênfase a estes fatores, como ASMUSSEN 12

ao constatar que a integridade das restaurações de resina compostas é

diretamente dependente da relação entre o coeficiente de expansão térmica e a

contração de polimerização destes materiais, o que poderá ser minimizado

aumentando a quantidade das partículas de carga inorgânica, uma vez que reduz

a porcentagem de resina orgânica do sistema restaurador composto.

Embora algumas propriedades mecânicas sejam favorecidas pelo aumento

das partículas de carga, suas propriedades de escoamento são reduzidas,

prejudicando a ótima adaptação marginal 234, e isto mostra porque, embora a força

adesiva à estrutura dentária continue a mesma nas resinas de micropartículas, a

infiltração marginal é reduzida.

HANSEN; ASMUSSEN 115 esclarecem que o alto conteúdo de carga

contrabalança a alta quantidade de monômeros diluentes, assegurando a

viscosidade da resina. Os autores 115 concluíram que a adaptação marginal das

resinas restauradoras usadas, com a força dos sistemas adesivos dentinários, irá

depender da capacidade de escoamento do material restaurador e provavelmente

do módulo de elasticidade. O volume de carga influencia não somente na

capacidade de escoamento, mas também no módulo de elasticidade do material

115, o qual, segundo ROTH 202, expressa a relação entre tensão e deformação.

Quanto menor for a deformação para uma mesma tensão, maior será o módulo de

elasticidade e mais rígido o material 202. Portanto, as resinas compostas que

apresentam maior módulo de elasticidade desenvolvem maiores tensões durante

a contração de polimerização e, caso não ocorra uma compensação, o resultado

será a desadaptação da restauração 130. Por outro lado, o baixo módulo de

elasticidade dos adesivos compensam boa parte destas tensões 130. HANSEN;

ASMUSSEN 115 esclarecem, que esta propriedade, a qual caracteriza a estrutura

interna da resina, pode também interferir na adaptação marginal quando adesivos

dentinários não são usados.
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Em controvérsia aos estudos até então considerados, ERICKSON;

GLASSPOOLE81, suspeitam que os valores da força adesiva e microinfiltração não

possam ser correlacionados.

Tudo isto pode levar a crer que o desenvolvimento sofrido pelas resinas

compostas melhorou o comportamento destes sistemas restauradores em alguns

aspectos, mas por outro lado pode ter diminuído sua habilidade e sucesso em

vedar apropriadamente as margens dentinárias.

Outro fator que poderia ser considerado ao se discutir a capacidade de

vedamento de um material resinoso seria a expansão higroscópica, ou seja, a

capacidade que o mesmo apresenta de absorver uma quantidade substancial de

água proveniente dos fluidos bucais  e compensar em parte a contração de

polimerização contribuindo, como relatado por McLEAN et al. 157, para um

vedamento marginal superior. Essa propriedade possivelmente favoreça os

resultados de adaptação das restaurações, caso essas sejam avaliadas após um

intervalo de tempo maior.

Por esta razão, no presente trabalho de pesquisa desenvolvido com o

propósito de testar a infiltração marginal em restaurações recentes, optou-se pelo

polimento das restaurações após 24 horas de armazenamento em água destilada,

período este determinado no sentido de permitir pelo menos em parte a expansão

higroscópica dos materiais resinosos envolvidos no estudo, o que segundo alguns

pesquisadores13, 18, 58 resulta em diminuição substancial das fendas marginais

criadas pela contração de polimerização.

BATITUCCI 18 recomenda que o acabamento e polimento das restaurações

de resina compostas sejam clinicamente adiados por sete dias ou mais, exatamente

para que ocorra o fechamento da interface resina composta/estrutura dentária,

como conseqüência da expansão higroscópica do material restaurador no meio

bucal.

Portanto, torna-se de fundamental importância, considerar o trabalho

desenvolvido por BARREIROS 16, cujos resultados demonstraram que a expansão

higroscópica é um processo mais demorado, sendo que os índices de infiltração

por ele observados, apresentaram valores reduzidos após período de 21 dias,
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devendo as restaurações só serem polidas depois desse intervalo de tempo. Estes

dados confirmam os resultados obtidos por HANSEN; ASMUSSEN 115, nos quais

todas as resinas envolvidas nos testes melhoraram significantemente a adaptação

marginal após 28 dias de armazenamento em água, embora a expansão

higroscópica tenha se diferenciado marcadamente entre os diferentes materiais,

exatamente como alegado por VANHERLE; SMITH 234, ao relatarem que a

expansão higroscópica varia de resina para resina e depende da formulação do

monômero e do conteúdo de carga e matriz; quanto maior for esta proporção,

menor a absorção de água. Segundo BRAEM 31 e RUYSTER; ∅YSAED 203 , uma

alta proporção entre a carga e a matriz é característica da maioria das resinas

posteriores; em função disto, terão as mesmas baixa aptidão em absorver água,

sendo conseqüentemente inferior nestas a capacidade de expansão higroscópica.

Outros autores, como PRATI et al. 193, também verificaram a necessidade de se

aguardar um período maior para a sorpção de água. Do ponto de vista estatístico,

esses autores 193 observaram em todas as restaurações recentemente inseridas,

utilizando diferentes combinações de sistemas adesivos, a ocorrência de um alto

índice de infiltração em comparação aos observados após 1 e 2 dias e que, após 4-8

semanas, todas as restaurações exibiram um aumento da permeabilidade,

sugerindo que a expansão higroscópica não foi suficiente para superar a

degradação hidrolítica das restaurações e, conseqüentemente, promover um

vedamento marginal ideal, mas provavelmente tenha sido responsável pelo

decréscimo da infiltração verificada após 1 e 2 semanas. Estes autores 193 relataram

existir maior índice de infiltração imediatamente após a restauração. Os espécimes

submetidos à termociclagem imediatamente após restaurados também exibiram,

de acordo com os estudos laboratoriais desenvolvidos por CRIM; GARCIA-

GODOY 58, valores de microinfiltração levemente maiores que aqueles

termociclados após 24 horas. O estudo de FRIEDL et al. 92, por sua vez, evidenciou

um baixo índice de infiltração marginal imediatamente após a termociclagem e,

segundo esses autores, a alta porcentagem de vedamento marginal observada

pode ter sido proveniente da expansão higroscópica do compósito. No entanto,

THONEMANN et al. 224 relataram que as aberturas marginais podem ser
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realmente fechadas pela expansão higroscópica, mas por outro lado evidenciaram

também uma degradação hidrolítica do compósito nestas áreas, causando gaps

marginais após 1 ano de armazenamento, levando-os a concluir que a expansão

marginal poderá posteriormente se tornar líder na resolução dos problemas

relacionados com a adaptação das restaurações.

Por outro lado, pesquisadores como VAN MEERBEK et al. 233 defendem a

hipótese de que a expansão higroscópica das resinas compostas pode compensar

em parte a contração de polimerização, mas essa expansão só será beneficente

caso a restauração permaneça aderida.

Associam-se à hipótese da infiltração marginal ser minimizada com o

tempo pela expansão higroscópica da resina composta os achados de RETIEF et

al.199, indicando que a performance clínica dos sistemas adesivos pode ser melhor

avaliada após períodos de semanas ou meses quando comparada com a força

adesiva alcançada em 24 horas. No entanto, consideram-se as forças adesivas

recentes cruciais, pelo fato de serem responsáveis em preservar a adesão durante

a ocorrência de estresses. Para alcançar uma boa adesão dentinária, as forças da

contração de polimerização deverão ser minimizados e a força adesiva

aumentada.

Contudo, considerou-se para o presente estudo que a microinfiltração está

diretamente relacionada com as mudanças dimensionais sofridas pelo material

restaurador quando submetido às variações térmicas, concluindo do ponto de

vista clínico que certamente essas restaurações serão expostas à mudanças de

temperatura no ambiente bucal, em pouco tempo após o término dos

procedimentos restauradores, pela ingestão de substâncias geladas ou quentes

pelo paciente e que, durante esses momentos, provavelmente ocorrerá a

infiltração de fluidos pela interface das restaurações, como conseqüência dos

diferentes coeficientes de expansão térmica do material restaurador e da estrutura

dentária. Por este motivo, não se aguardaram 21 dias para a realização do

polimento, procedidos após o intervalo de 24 horas, para que os espécimes

pudessem ser submetidos o mais recentemente possível ao tratamento térmico,

como ocorre clinicamente.
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Foi exatamente com o objetivo de simular as mudanças de temperatura que

provocam alternadamente contração e expansão dos materiais restauradores e

influenciam grandemente os resultados de microinfiltração 219, que a ciclagem

térmica consistiu em um dos procedimentos determinados para o presente estudo.

Durante um aumento de temperatura há tendência do material expandir-se,

pressionando os tecidos dentários adjacentes; por outro lado, quando expostos a

baixas temperaturas, o material se contrai tendendo a desprender-se das paredes

cavitárias, resultando em uma fenda nesta interface, a qual passaria a ser ocupada

por fluidos bucais. BULLARD; LEINFELDER; RUSSELL 34, em seus estudos,

encontraram forte relação entre o coeficiente de expansão térmica e o grau de

infiltração marginal. Assim sendo, o uso de estresse térmico através da

termociclagem é muito difundido para demonstração de adaptação marginal e

microinfiltração 234.

A termociclagem é, portanto, um processo comumente realizado nos

estudos in vitro de infiltração marginal, através do qual as restaurações são

induzidas ao estresse térmico em temperaturas extremas, com o objetivo de

reproduzir em condições laboratoriais, as alterações térmicas similares àquelas

que acontecem na cavidade bucal, ocasionando alterações dimensionais tanto no

material restaurador, como na estrutura dentária 132, 191, 200, 242. Assim, quanto maior

a diferença entre o coeficiente de expansão térmica do material restaurador e a

estrutura dentária, maior será a tensão gerada na interface durante as mudanças

de temperaturas 34, 43, 58, 73, 132, 201. A diferença entre os coeficientes de expansão

térmica tende a aumentar o espaço existente na interface estrutura

dentária/material restaurador, favorecendo a penetração do corante, semelhante

ao que acontece no processo de microinfiltração in vivo 132.

Pode-se dizer que o tratamento térmico dos espécimes ocasiona um

“envelhecimento” mais rápido da restauração, fator este particularmente

importante, uma vez que o coeficiente de expansão térmica linear do material

restaurador é, como já mencionado, diferente do da estrutura dentária  34, 43, 58, 73, 132,

201.
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Com relação aos procedimentos de termociclagem comumente empregados

nos testes laboratoriais, observa-se na literatura que são diversificados os

números de ciclos, os quais variam de 100 a 2500, assim como as temperaturas

durante os banhos térmicos, variando entre 4ºC e 60ºC 45,  90,  99,  112,  125, 132, 241, e entre

5ºC e 55ºC 24, 39, 70, 71, 136 142, 167, 207, 225, 230, existindo ainda alguns pesquisadores que

preferem aplicar na termociclagem a temperatura intermediária de 37o C 52, 53, 159, 215,

243; diferindo, ainda, o tempo de imersão dos espécimes nos banhos frio e quente,

entre 5 72, 10 211, 15.39, 230, 243, 30 112, 170, 207  e 60 segundos 117, 132, 159, 225, podendo durar

até alguns minutos 232. No presente estudo foram consideradas as sugestões de

RETIEF 196, autor que não recomenda banhos de imersão com tempo superior a 15

segundos, por ser este o tempo máximo no qual uma temperatura se sustenta na

cavidade bucal, período este suficiente para que as trocas térmicas provoquem

alterações dimensionais nos materiais restauradores.

O número correspondente a 500 ciclos consiste em um valor médio,

utilizado no presente estudo e por vários outros pesquisadores 33, 39, 71, 125, 141, 142, 149,

170,  211, 215 citados na literatura. PETERSON et al. 186 associaram o aumento da

microinfiltração com o maior número de ciclos.

KIDD 132 afirmou que, sob condições normais, os dentes sofrem com

líquidos uma mudança de temperatura na ordem de 15ºC a 45ºC em sua

superfície. Para LUTZ et al. 39, os estresses mecânicos e térmicos aplicados podem

ser avaliados como severos. A carga aplicada pode ser considerada

correspondente a uma carga constante aplicada durante 2,5 anos com exposição a

temperaturas extremas, as quais usualmente não ocorrem na região posterior da

cavidade bucal. Segundo CRIM; MATTINGLY 59, a termociclagem normalmente

usada em estudos laboratoriais tem geralmente um período longo de aplicação,

não correlacionando bem com a sua aplicação clínica. O estresse térmico clínico

relevante envolve uma mudança de aproximadamente 30ºC, por período de 3 a 5

segundos somente.

Para o tratamento térmico, RETIEF 196 sugere, assim como relatado por

outros estudos 24, 39, que os espécimes sejam termociclados diretamente em

soluções corantes. Por outro lado, a ciclagem térmica é mais  comumente realizada
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em água, com posterior imersão em soluções evidenciadoras 50, 90, 117, 125, 167, 193, 198, 207,

243, não havendo segundo CRIM et al. 61 e WENDT et al. 241 diferença entre os

níveis de penetração do corante decorrente do emprego de ambas as técnicas. O

tempo em que os espécimes permanecem imersos na solução corante após o

estresse térmico difere na literatura pesquisada, entre 2 193, 4 167, 5 72, 16 92, 17 117, 20 136,  204, 24

45, 79, 88, 99, 112, 125, 211, 243, 72 159 horas e 10 dias 76. O intervalo de tempo de escolha para

o presente trabalho, voltado em observar a microinfiltração em restaurações

recentes, foi o de 24 horas, intervalo este, segundo WENDT et al. 241, que parece

ocasionar resultados mais confiáveis, evidenciando imagens do corante mais

nítidas e fáceis de serem examinadas.

Para CRIM; SWARTZ; PHILLIPS 61, quando as amostras são submetidas

aos estresses térmicos, independente das variações na metodologia aplicada,

ocorre maior penetração do corante na interface das restaurações, em comparação

aos espécimes não termociclados 61, o que parece reproduzir uma situação mais

aproximada da realidade clínica.

Já em 1929, FRASER 91 e BLACK em 1936 26 enfatizaram que os materiais

restauradores devem adaptar-se às paredes cavitárias e às mudanças

dimensionais, uma vez colocados no ambiente bucal. TORSTENSON;

BRÄNNSTROM 228 constataram que o efeito da baixa temperatura, mesmo por um

curto período de tempo, acarreta um aumento na largura dos gaps nas margens

gengivais.

Resultados de experimentos utilizando a termociclagem, têm quase que

invariavelmente mostrado aumento da microinfiltração, após os espécimes terem

sido submetidos a este procedimento 62, 70, 92, 132, 136, 141, 149, 193, 196, 198, 201, 207, 230, 241. Em

controvérsia, existem vários trabalhos 92, 193, 211 afirmando que a termociclagem não

apresenta nenhuma influência nos testes, não estando as aberturas marginais

superficiais, necessariamente relacionadas com o alto índice de microinfiltração,

alegando não existir correlação entre força de adesão e resultados de

microinfiltração. A tendência atual parece estar dirigida em submeter as

restaurações experimentais aos esforços mecânicos (carregamento axial de

compressão) nos ensaios de microinfiltração. Talvez o ideal nos ensaios de
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microinfiltração marginal fosse associar a termociclagem aos esforços mecânicos

que provoquem a deformação permanente de um determinado material.

Porém, considerando que as variações térmicas ocorrem in vivo no

ambiente bucal, para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela realização

da termociclagem.

Freqüentemente, os resultados das investigações demonstrando a

efetividade dos agentes dentinários quanto à força retentiva e a habilidade de

inibir a microinfiltração são contraditórios. Os resultados dos testes laboratoriais

podem ser dependentes, como já mencionado, dos métodos aplicados e suas

variações experimentais, em combinação com as propriedades do material

restaurador empregado. No caso da microinfiltração os resultados podem

também ser influenciados por fatores como: média de armazenamento;

localização e extensão do preparo; o tipo de material usado e suas propriedades

inerentes; o tempo de aplicação dos testes após as restaurações; o regime de

termociclagem e as condições fisiológicas da estrutura dentária.

Torna-se importante salientar que os dados obtidos por diferentes estudos

devem ser avaliados com cautela, devido a diferenças nas metodologias aplicadas

e também pelo fato de clinicamente existirem outros fatores, como a pressão da

mastigação, que a médio e longo prazo podem produzir tensões que ultrapassam

os limites da resistência adesiva, ocasionando a formação de fendas e suas

conseqüências.

Através da literatura revisada, pode-se observar uma gama de trabalhos in

vitro utilizando diferentes métodos para a avaliação da microinfiltração, não

existindo um consenso entre os pesquisadores e estes, embora forneçam diretrizes

sobre a performance dos diferentes materiais odontológicos, não podem ser

diretamente extrapolados para condições clínicas por não reproduzirem com

fidelidade o comportamento dos materiais quando expostos ao meio bucal.

Os testes in vitro para avaliação da microinfiltração consistem em

procedimentos essenciais, que antecedem os trabalhos in vivo, pois permitem a

avaliação máxima e mínima dos níveis de infiltração que podem ocorrer

clinicamente 69, possibilitando, ainda, uma avaliação rápida e contínua dos
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materiais odontológicos 69. Várias foram as técnicas desenvolvidas para analisar a

microinfiltração decorrente do emprego destes materiais; dentre elas podem-se

citar : o uso de corantes orgânicos 33, 45, 52, 53, 79, 88, 90, 92, 99, 112, 122, 132, 147, 211, 225, 243, de

isótopos radioativos 132., de ar pressurizado 132, de bactérias 132., de análise de

ativação de neutrons 132., de indução de cáries artificiais 132 e microscopia eletrônica

de varredura 129.

A técnica de corantes orgânicos, utilizada para avaliar a microinfiltração, é

um dos métodos mais antigos 132 normalmente empregados para analisar a

microinfiltração relacionada com o uso de diferentes materiais restauradores e

está, na maioria das vezes, associada à termociclagem dos espécimes 24, 33, 39, 45, 49, 50,

52, 53, 62, 71, 99, 112, 117, 125, 136, 142, 149, 159, 167, 170, 193, 198, 207, 225, 230, 243.

As soluções corantes são utilizadas como um rigoroso teste de infiltração

marginal11, permitindo após o seccionamento do dente que o exame das amostras

seja facilmente realizado, devido ao contraste aparente entre a solução, tecidos

dentais e material restaurador 223.

Pela literatura, observa-se uma variedade de soluções corantes, existindo

para cada qual diferentes concentrações. As soluções mais comumente

empregadas são a fucsina básica à 0,5% .38, 53, 92, 99, 136, 147, 198, 211, 225 ou à 2% 112, 122, 243, o

azul de metileno à 0,5% 90, 159, à 2% 33, 45, 70, 79, 88, 142, 204 e à 5% 72, 243, a eritrosina 76., o

nitrato de prata 112, 193, 207 e a Rhodamina B 215.

A utilização dessas soluções consiste em um método simples e rápido e está

associado ao fato dos corantes utilizados possuírem baixo peso molecular, com

boa capacidade de penetração nos tecidos dentais 187. A solução de azul de

metileno a 2%, selecionada para ser utilizada no presente trabalho, é a mesma

citada em uma série de pesquisas 33, 45, 70, 79, 88, 142, 204 e apresenta 319,85 de peso

molecular, sendo o mesmo correspondente a 337,85 na solução de fucsina. Estas

soluções apresentam as vantagens de não corarem a matriz dos materiais

estudados, não pigmentarem o dente durante o seccionamento com refrigeração à

água, além de fornecerem um bom contraste com as estruturas circundantes.

A maior dificuldade na interpretação dos resultados de microinfiltração

com o uso de soluções corantes e termociclagem está diretamente relacionada com
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a falta de padronização da metodologia 61, 109, 196, o que dificulta ou impossibilita o

estudo comparativo dos resultados entre diferentes trabalhos, os quais

apresentam uma diversidade de achados, mesmo quando materiais idênticos são

utilizados por diferentes pesquisadores. Parece ser difícil encontrar uma

padronização de testes entre os diversos centros de pesquisa.

No presente estudo, antecedendo à termociclagem e posterior imersão dos

espécimes na solução corante, procedeu-se o selamento dos forames apicais dos

dentes com amálgama, sendo todo o elemento dental coberto por duas camadas

de esmalte de unha, com exceção de 1mm além e aquém das interfaces envolvidas

no estudo. Este procedimento protetor tem demonstrado através de estudos

prévios 196, 225 ser bastante efetivo, impedindo completamente a infiltração do

corante em áreas não desejáveis. Após a inserção de todos os espécimes na

solução de azul de metileno à 2%, os dentes foram seccionados em fatias

exatamente como descrito na metodologia, obtendo-se cerca de cinco cortes para

cada espécime, tendo sido escolhido para efeito de avaliação o corte com maior

evidência de infiltração, procurando-se desta forma aproximar no máximo

possível do índice real de microinfiltração.

Uma desvantagem pode ser citada com relação a esta metodologia, ou seja,

a necessidade da destruição das amostras para sua avaliação, impedindo o estudo

em períodos posteriores 82.

Para avaliar a penetração do corante ao longo da interface

dente/restauração, optou-se pela análise qualitativa através da atribuição de

escores pré-determinados, consistindo em uma das formas mais comuns

utilizadas para a interpretação dos resultados de microinfiltração, a qual classifica

os graus mínimo e máximo de penetração da solução corante, referentes a cada

espécime. Na literatura são encontradas tabelas de escores que oscilam entre 0

(espécimes isentos de infiltração) até 5 9, 125, 147 (máximo grau de infiltração), porém

a tabela mais comumente utilizada pelos pesquisadores e também a de escolha

para este trabalho corresponde àquela cujos escores variam entre 0 e 3 32, 38, 44, 159,

170, 198, 204, 211, 230, representando os diferentes índices de penetração da solução

corante nas interfaces das restaurações.
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Assim como observado na presente pesquisa e também na literatura,

independente da metodologia aplicada, está bem estabelecido, por parte dos

pesquisadores a precária união da resina composta à dentina e/ou cemento,

acarretando conseqüentemente uma severa microinfiltração nesta interface.

Vários trabalhos de pesquisa 43, 113, 171 têm demonstrado que nenhum

adesivo dentinário é totalmente eficiente na redução das fendas marginais

causadas pela contração de polimerização e pelo alto coeficiente de alteração

térmica das resinas compostas.

Exatamente como verificado neste estudo, através dos resultados

observados para o grupo controle, ARAÚJO et al. 9 constataram que a maior

porcentagem de infiltração ocorreu no nível 3. Este fato demonstra que, na

maioria das vezes em que a infiltração acontece, esta se propaga através da fenda

marginal cervical até atingir a parede axial, assim como relatado nos trabalhos de

CRIM 52, os quais demonstraram a ocorrência de severa infiltração marginal, não

havendo diferenças estatísticas significantes para a associação do Scotchbond MP,

seja a resinas de mesma marca comercial ou de marcas comerciais diferentes.

Nos resultados obtidos por HEMBREE JUNIOR 117, ocorreu significante

infiltração ao longo da interface resina/cemento, em 23 espécimes restaurados

com resina composta, incluindo a parede axial da maioria dos preparos, sendo

classificada de moderada a severa em 21 espécimes, tendo sido a microinfiltração

mínima em 2 espécimes apenas.

GROSS et al. 108 também constataram uma precária adaptação das resinas

compostas na região cervical.

Outros autores, como FUTATSUKI; NAKATA 99 , avaliaram in vitro a

infiltração marginal em restaurações de classe II de resina composta submetidas

ao estresse térmico e esclareceram pelos resultados obtidos que, mesmo não sendo

efetiva a adesão entre resina e cemento, o vedamento nas margens cervicais

melhorou consideravelmente pelo uso dos adesivos dentinários, em comparação

aos adesivos convencionais, embora em nenhum espécime os materiais tenham

prevenido efetivamente a microinfiltração nas margens cervicais. Segundo estes

pesquisadores 99, quando a dentina é condicionada pelo ácido fosfórico,
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antecedendo a aplicação do primer, a força adesiva entre dentina e resina poderá

diminuir pela remoção excessiva da smear layer.

Por outro lado, em contradição ao presente trabalho de pesquisa, existem

em minoria alguns pesquisadores, como FUKS et al. 95, os quais evidenciaram a

ocorrência de um índice suave de infiltração nas interfaces das restaurações de

resina, seja pela técnica incremental ou de incremento único, ou apresentando

uma redução da infiltração marginal com o emprego do sistema adesivo

Scotchbond MP, evidenciando altos valores de adesão.

Segundo HANSEN; ASMUSSEN 115, o selamento marginal pode ser

melhorado pelo condicionamento ácido e pelo uso de um agente adesivo

dentinário. Entretanto, nenhuma marca comercial é ainda capaz de prevenir a

formação de gaps resultantes da contração de polimerização, embora possam ser

reduzidos em alguns casos 29, 115, 171.

Outros inúmeros trabalhos de pesquisa, dentre eles os de HANSEN 113 e

MUNKSGAARD et al. 171, têm demonstrado que nenhum adesivo dentinário é

totalmente eficiente na redução das fendas marginais causadas pela contração de

polimerização e pelo alto coeficiente de alteração térmica das resinas. Já em 1963,

BUONOCORE 36 havia observado que duas estruturas completamente diferentas

(esmalte e dentina) estão envolvidas no preparo cavitário e que um adesivo pode

unir-se a uma e não à outra.

Em complementação a estes estudos, CRIM 52 esclareceu que a escolha da

resina composta influencia a capacidade de vedamento dos agentes adesivos

dentinários.

Todos os dados até então discutidos, ao serem associados, vêm confirmar a

necessidade do desenvolvimento de estudos clínicos a longo prazo, no sentido de

esclarecer se os danos observados nas restaurações recentes poderão ser

contornados posteriormente pela expansão higroscópica associada ao aumento da

força adesiva, que acontecerá tardiamente, e, se essas propriedades serão capazes

de reverter os prejuízos causados precocemente pela infiltração que normalmente

ocorre nas primeiras 24 horas de vida das restaurações de resina composta, como

foi constatado pelo presente estudo. São vários os fatores que ao serem somados,
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talvez venham favorecer a adaptação marginal, compensando em parte os

estresses gerados durante a polimerização, minimizando conseqüentemente a

infiltração marginal e o possível desenvolvimento de cáries secundárias.

Constata-se que a adesão dos novos sistemas adesivos à superfície

dentinária permanece sendo um problema para os cirurgões dentistas. Os fatores

que contribuem para a microinfiltração na interface cemento-dentina incluem:

necessidade de união ao substrato dentinário; hidrofobicidade do material

restaurador; necessidade de “molhamento”; contração de polimerização;

diferenças entre os coeficientes de expansão térmica; condicionamento ácido

superficial contribuindo com a adesividade preferencialmente em esmalte.

Segundo CRIM 52, o desenvolvimento sofrido pelas resinas compostas

melhorou suas propriedades quanto a alguns aspectos, diminuindo

conseqüentemente sua habilidade e sucesso em selar as margens dentinárias.

Nota-se, portanto, que a resina composta, talvez mais que qualquer outro

sistema restaurador, por se tratar de um material extremamente sensível à técnica,

necessita ser corretamente utilizada, seguindo a risco as recomendações do

fabricante, para evitar um comportamento clínico indesejado ou para aumentar a

longevidade das restaurações, devendo o seu emprego de modo geral ser

precisamente indicado 244.

No que diz respeito à microinfiltração marginal, o conhecimento mais

profundo dos substratos dentários, juntamente com o aprimoramento dos agentes

adesivos, melhoraram bastante o comportamento das resinas compostas 214, mas

este problema continua sendo comumente observado nas restaurações, em pouco

tempo de vida clínica, constituindo um fator limitante no emprego e sucesso

destes materiais. Nenhum material disponível atualmente é capaz de selar

absolutamente a interface dente/restauração 22, 82, 181, 241.

Ainda não existe no comércio nenhuma resina restauradora que supere as

exigências da American Dental Association 5 para o uso irrestrito em restaurações

de classes I e II. Sua resistência à abrasão e sua adesão à dentina são ainda

insatisfatórias 165, 166.
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As restaurações de resinas compostas na região posterior, sejam de classes I

ou II, podem ser consideradas de maneira geral como corretamente indicadas, nas

situações em que a maior parte das forças do dente antagonista recaírem sobre o

esmalte remanescente sadio, sendo de responsabilidade do material apenas

reconstruir e selar o tecido dentário perdido. A indicação da resina nessa região

apoia-se principalmente nos problemas inerentes ao mercúrio associado às

restaurações de amálgama ou simplesmente por legítima consideração estética, o

que vem decrescendo a porcentagem de utilização desse material. A realidade é

que muitos profissionais estão utilizando a resina composta rotineiramente, de

maneira indiscriminada, para restaurar cavidades de classe II ou mesmo em

substituição às restaurações de amálgama em excelente estado. A indicação da

resina composta para dentes posteriores deverá ficar limitada aos casos de

fundamental importância estética, pois, mesmo com toda a melhoria apresentada

pelas resinas compostas no que diz respeito às suas propriedades físicas e

mecânicas, estes materiais ainda não podem ser considerados substitutos para as

restaurações de amálgama e sim uma alternativa a mais para a restauração de

dentes posteriores.

Assim sendo, uma alternativa clínica para promover melhor adaptação,

prevenindo ou diminuindo a infiltração marginal e garantindo a estética em

cavidades de classe II, seria a aplicação de outros materiais na parede gengival,

capazes talvez de selar efetivamente as interfaces das restaurações quando

combinados com as resinas compostas, associando desta maneira as propriedades

vantajosas inerentes aos diferentes materiais utilizados.

Portanto, o amálgama, o cimento de ionômero de vidro modificado por

resina, as resinas compostas modificadas por poliácidos, bem como a resina

composta quimicamente ativada, foram os materiais selecionados neste estudo

para, em associação á resina composta fotopolimerizável serem testados quanto

ao vedamento marginal cervical das restaurações.

A técnica mista combinando amálgama e resina composta foi a segunda

condição experimental sugerida neste trabalho, objetivando associar as vantagens

desses dois materiais restauradores.
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Apesar de existirem várias opções restauradoras para dentes posteriores, o

amálgama continua ainda sendo um dos materiais de escolha pela maioria dos

cirurgiões dentistas e isto se deve primordialmente à sua durabilidade 167, 200, 245,

resistência ao desgaste e aos esforços mastigatórios 36, 187, facilidade de inserção e

manipulação 245 e por ser um material restaurador de emprego direto 245, tudo isto

associado ao baixo custo 245 e a seu efeito bacteriostático 23. Além da facilidade de

manipulação e inserção em fase plástica na cavidade preparada, este material

permite boa adaptação às paredes cavitárias, podendo ser esculpido com

facilidade, permitindo a obtenção da forma anatômica desejada.

Com base em dados clínicos e laboratoriais constantemente publicados

esperava-se, com o emprego da técnica mista, utilizando o amálgama Dispersalloy

com interposição de um verniz cavitário, em associação à resina composta Z-100,

uma tendência de melhoria do selamento marginal nas restaurações

correspondentes ao grupo 2. Talvez, pelo fato da avaliação ter sido realizada em

período de 48 horas após os procedimentos restauradores, 92% dos espécimes

apresentaram índice máximo de infiltração marginal cervical, ou seja, houve

penetração do corante ao nível ou além da parede axial, como caracterizado na

Figura 5.4. Apenas um espécime apresentou o escore 2, com penetração do

corante atingindo metade da parede gengival (Tabela 1).

FIGURA 5.4 - Ilustração fotográfica característica da severa
microinfiltração (escore 3), resultante no
grupo 2, tanto na interface
cemento/amálgama, quanto na interface
amálgama/resina composta
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O amálgama dental é o único material odontológico atualmente conhecido

que possui a característica peculiar de reduzir com o tempo a infiltração em torno

das restaurações, por sua capacidade de aumentar o vedamento marginal

tardiamente, o que se deve ao depósito dos produtos resultantes de sua corrosão

na interface dente/restauração 24, 37, 167. O processo de corrosão acontece mais

rapidamente com a utilização de ligas convencionais 23, 107, 109, ocorrendo com as

ligas de alto conteúdo de cobre um vedamento semelhante somente após um

período de dois anos 6.

Possivelmente, a explicação para o deficiente vedamento marginal

observado nas restaurações recentes seja o fato de ainda não terem sido formados

os produtos de corrosão, uma vez que o verniz cavitário não foi  eficaz em

prevenir a microinfiltração precoce nestas restaurações.

A liga Dispersalloy de fase dispersa com alto conteúdo de cobre foi

selecionada para esta pesquisa, pelo fato de necessitar de um tempo mais

prolongado para se oxidar e conseqüentemente formar produtos resultantes de

sua corrosão 6, e pela ausência ou diminuição da fase γ2, o que pode ocasionar um

menor vedamento, aumentando o risco de microinfiltração 107.

As ligas contendo alto teor de cobre apresentam melhoria em suas

propriedades 107, o que possibilitou aumentar as indicações para as restaurações

de amálgama, estendendo-se a casos de grandes destruições coronárias. Porém, é

comum serem encontradas restaurações de amálgama convencionais

apresentando comportamento clínico satisfatório.

Ao lado de suas qualidades, o amálgama possui uma grande desvantagem,

que é a falta de adesão aos tecidos dentais 22, o que exige muitas vezes a

necessidade de retenções mecânicas adicionais, com o sacrifício de tecido dentário

sadio que, somado a um preparo incorreto e/ou falha na manipulação do

material, podem levar a um maior risco de microinfiltração marginal e insucesso

clínico.

Com o objetivo de vedar a interface amálgama/estrutura dentária até que

se formem os produtos de corrosão, o verniz cavitário tem sido aplicado nas

paredes cavitárias previamente à inserção deste material 23, 172, 190, 206, 218, 249, sendo
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sua efetividade em reduzir ou prevenir a microinfiltração precoce nestas

restaurações questionada, por se tratar de um material passível de dissolução 190,

pela possibilidade de incorporar bolhas de ar durante sua aplicação 129 e por não

vedar os túbulos dentinários 47, agindo apenas como uma barreira mecânica 24,

criando-se assim um ambiente totalmente desfavorável ao crescimento

microbiano, o que pode ser importante na prevenção de cáries secundárias. A

capacidade deste produto em diminuir a microinfiltração inicial em restaurações

de amálgama foi verificada por vários autores 23, 129, 132, 152, 172, 190, 248, sendo também

tradicionalmente aplicado como isolante térmico.

A velocidade de formação dos produtos de corrosão e a conseqüente

redução da infiltração marginal são aspectos difíceis de serem interpretados.

MURRAY; YATES; WILLIANS 172 observaram resultados semelhantes de

infiltração marginal em restaurações de amálgama com verniz Copalite, nos

períodos de 1 e 7 dias, 3 e 6 meses. Por outro lado, MOORE JOHNSON; KAPLAN

167 observaram diferenças nos índices de infiltração marginal comparando os

períodos de 1 semana e seis meses. PALAGHIAS 180 e KOZONO et al. 135 alegaram

que o intervalo de 6 meses seria suficiente para a formação dos produtos de

corrosão, mas para WRIGHT et al.249 oito semanas já seriam suficientes para a

ocorrência de tal processo.

Vários trabalhos 23, 47, 107, 129, 172, 248, 249, também encontrados na literatura,

demonstram que existe controvérsia com relação à eficácia do verniz cavitário  em

reduzir ou prevenir a microinfiltração precoce nestas restaurações. O verniz, por

ser solúvel 190, poderá se dissolver durante o armazenamento e/ou termociclagem,

antes mesmo que ocorra o depósito dos produtos de corrosão 167 e não prevenir a

microinfiltração 22, 23, 129.

Se por um lado o amálgama associado à resina composta parece promissor

no controle da microinfiltração em cavidades de classe II com margem em

cemento, como afirmado por EIDELMAN 79 e FRANCCI; SANTOS 90 ao

observarem uma significante redução na microinfiltração nesses tipos de

restaurações, indicando o seu procedimento para restaurar esteticamente

cavidades de classe II, por outro lado, autores como CHAIN 45, observaram
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resultados semelhantes aos alcançados pelo presente estudo, encontrando para

todos os espécimes um índice severo de infiltração marginal na interface

amálgama/cemento, indicando que essa técnica é inefetiva em reduzir

precocemente a infiltração nas margens cervicais estendidas à região de cemento.

CHAIN 45 afirma que a falta de vedamento marginal em restaurações de

amálgama tem sido observada com e sem a utilização do verniz, principalmente

em se tratando de parede gengival, o que se deve além da precária adesividade

aos tecidos dentais às diferenças no coeficiente de expansão térmica. Este

problema só será superado com o passar do tempo, através da progressiva

corrosão que o amálgama sofre em sua interface com a parede cavitária,

promovendo uma efetiva proteção contra a microinfiltração, ao contrário do

deficiente selamento proporcionado por uma restauração recente 104, 188.

Pelo exposto, conclui-se que para avaliar os resultados de estudos

laboratoriais é necessário considerar as diversificadas metodologias aplicadas

bem como o tipo de liga empregada, da forma de suas partículas 82, 150, 151, 218, do

preparo cavitário 22, dos materiais intermediários 22, da lama dentinária 22, 152, da

forma de condensação do amálgama 10, 22, do brunimento da restauração 10, 22 e do

meio ao qual ficarão expostas as restaurações 206.

Pelos resultados obtidos no presente estudo, observa-se ainda com relação

ao desempenho dos espécimes do grupo 2 um severo índice de penetração do

corante na interface amálgama/resina composta em 67% destes (Tabela 2, Figura

5.4), correspondendo ao escore máximo de infiltração.

Os resultados encontrados são contraditórios a alguns trabalhos que

defendem o fato de existir uma excelente interface entre o amálgama e a resina

composta, devido à penetração do adesivo nas irregularidades e porosidades da

superfície do amálgama, criando uma aderência com a resina composta 110, 159,

caso a superfície se torne polida, as irregularidades serão eliminadas 110, 159.

Possivelmente possa ter ocorrido um alisamento da superfície do amálgama nesta

pesquisa, durante sua regularização e remoção dos excessos, os quais poderiam

interferir na colocação da resina. Segundo EIDELMAN 79, o grau de infiltração na

interface amálgama/resina chega a ser menor que na interface resina/esmalte.



188

Embora alguns pesquisadores 70 realizem o condicionamento ácido da superfície

do amálgama como rotina, de acordo com HADAVI; HEY; AMBROSE 110, este

procedimento não deve ser realizado, pois representa a ocorrência de um índice

elevado de infiltração na interface entre este material e a resina composta, em

função da maior dificuldade para remover completamente o ácido em forma de

gel da superfície rugosa do amálgama, fator desfavorável à boa adesão.

Segundo BERTOLOTTI 25, o fator estético consiste na grande limitação das

restaurações de amálgama, sendo este o principal responsável pela busca de uma

resina composta específica para restaurações posteriores que, além de ser

esteticamente superior, se une à estrutura dentária quando associada ao

condicionamento ácido e aos sistemas adesivos 25, resultando num aumento da

resistência do remanescente dental à fratura 37.

Os resultados apresentados pelo grupo 2 contra-indicam portanto o

emprego da técnica mista, amálgama/resina, no sentido de minimizar

precocemente a infiltração marginal em restaurações de classe II. Mas, para que se

possa predizer com certeza o comportamento clínico deste tipo de restauração,

torna-se essencial o desenvolvimento de pesquisas a longo prazo, in vitro e in vivo,

analisando e associando as diferentes propriedades do material.

Uma terceira alternativa clínica foi proposta para ser testada no presente

estudo, considerando que os cimentos de ionômero de vidro podem ser

classificados como os mais versáteis dentre todos os materiais odontológicos

utilizados em Dentística 176, demonstrando serem materiais promissores na

prevenção de cáries, em função de suas características altamente favoráveis.

Para MOUNT; PAPAGEORGIOU 170, a habilidade do material restaurador

minimizar a microinfiltração na interface material/estrutura dentária é

fundamental para assegurar clinicamente o sucesso e durabilidade da restauração.

Para isso, uma base de cimento de ionômero de vidro tem sido sugerida como

uma conveniente associação com as resinas compostas, pois, este material adere-

se à dentina e esmalte, libera flúor e pode ser condicionado 98. Seguindo a

evolução dos cimentos de ionômero de vidro, a mais recente inovação introduzida
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foi a inclusão de componentes resinosos 7, 161, 212 em sua composição, o que

resultou nos cimentos ionoméricos modificados por resina.

Esse tipo de material foi desenvolvido para ajudar a solucionar os

problemas de sensibilidade à umidade e baixa resistência mecânica inicial e ao

mesmo tempo manter suas vantagens clínicas e, dentre outros atributos,

melhoraram suas propriedades de manipulação, dureza e acabamento superficial,

assim como sua resistência à força originária do ato mastigatório 54, 63. Dentre suas

inúmeras propriedades, destaca-se ainda a controlável radiopacidade,

biocompatibilidade e adesividade às estruturas dentais 54, 63, 89, 158, 212, possibilitando

uma remoção mínima de tecido cariado para a confecção de uma restauração 54, 89,

157. Além disto, apresentam algumas características diferentes em relação aos

ionômeros convencionais 63, como por exemplo a força de ativação do material,

que ocorre pela reação ácido-base, física e/ou de oxi-redução, que resulta em

propriedades físicas superiores 63, 169. Nos ionômeros híbridos, a reação

fundamental ácido-base é suplementada por um segundo processo de reação

química do monômero solúvel em água (HEMA), que é fotoiniciado 176. Alguns

ionômeros modificados por resina possuem radicais livres polimerizáveis ligados

através de cadeias laterais à molécula principal de poliácido 176. A fotoativação

afeta positivamente o resultado de resistência final do ionômero 176. Em outras

palavras, são cimentos ionoméricos acrescidos de pequenas quantidades de

componentes orgânicos como HEMA ou BisGMA, que podem apresentar 2 ou 3

presas : a reação ácido básica normal dos ionômeros convencionais e uma reação

por fotoativação dos radicais livres, que pode se continuar com uma

polimerização química da fase resinosa 176. Estes materiais, mais complexos, têm

sido desenvolvidos pela modificação do poliácido com cadeias laterais

fotoativáveis, mas que continuam classificados como cimentos de ionômero de

vidro pela habilidade de produzir resistência na ausência de luz, mesmo sendo de

maneira mais lenta que os ionômeros convencionais. Isto porque possuem

iniciadores químicos para polimerizar os componentes metacrilatos que existem

em sua composição 176. As fórmulas atuais desta classe de cimentos ionoméricos
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variam conforme o fabricante, mas a quantidade de resina ao final da restauração

deve estar entre 4,5% a 6% 212.

A opção pelo Vitremer no presente estudo recai no fato de estar este

produto, dentre poucos, enquadrado nessa concepção 39, 40 de novos materiais.

Apenas um verdadeiro cimento de ionômero de vidro consegue,

paralelamente à sua reação ácido-base iniciada durante a mistura do pó com o

líquido, realizar a quelação superficial do cálcio, razão indispensável pela qual

estes materiais conseguem aderir quimicamente ao esmalte e dentina 155, 231.

A aceitação desses novos produtos levou ao aparecimento de outra

categoria de materiais de mesma natureza que os cimentos ionoméricos, também

apresentando propriedades de liberação de flúor e algumas outras características

destes cimentos, porém em um índice limitado; são as resinas compostas

modificadas por poliácidos, também conhecidas por compômeros. A maioria

destes produtos é erroneamente chamada de ionômero de vidro, uma vez que não

apresentam a reação ácido-básica típica dos verdadeiros cimentos ionoméricos,

sendo unicamente fotopolimerizáveis 40, como é o caso de alguns materiais

também selecionados neste trabalho: o Dyract, o Dyract AP e o Freedom (Grupos

4, 5 e 6). Estes materiais, assim como o Vitremer (Grupo 3), foram utilizados em

associação à resina composta Z-100, para restaurar através da “técnica do

sanduíche” as cavidades MOD dos espécimes referentes aos grupos 3, 4, 5 e 6, na

tentativa de se obter um procedimento alternativo que seja eficaz em reduzir a

infiltração marginal comumente observada nas restaurações estéticas diretas de

dentes posteriores.

Os dados registrados na Tabela 5 comprovam que as menores médias de

penetração do corante na interface cervical das restaurações estão relacionadas

com os grupos 3 (0,92) e 5 (0,58), para os quais, escores individuais apresentados

na Tabela 1 registram para o terceiro grupo (Vitremer/Z-100) ocorrência na

grande maioria dos espécimes de um índice suave de infiltração, destacando-se o

grupo 5 (Dyract-AP/Z-100) com aproximadamente 75% dos espécimes isentos de

infiltração marginal (Tabela 3). Não foi observada diferença significante do ponto
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de vista estatístico, entre estas duas condições experimentais, distinguindo-se as

mesmas significantemente quando comparadas aos demais grupos.

Estes resultados vêm confirmar vários estudos 11, 57, 64, 83, 99, 117, 128, 192, 198, 207, 211,

215, os quais foram realizados na tentativa de solucionar o sério problema da

infiltração marginal em restaurações plásticas, principalmente de resina composta

com margem cervical terminando em cemento e/ou dentina, utilizando com

sucesso o cimento de ionômero de vidro como material intermediário destas

restaurações , com a finalidade de favorecer o vedamento marginal.

CHAIN; BARATIERI; ARCARI 46, através de trabalho de atualização

científica, constataram que todos os agentes de união demonstraram limitações na

resistência de união à dentina, assim como muitas dúvidas permanecem sobre a

longevidade dessa união. Por este motivo, a procura por agentes que propiciem

menor infiltração e boa retenção direciona-se aos cimentos ionoméricos,

reenfatizando a técnica mista ou “técnica do sanduíche” e destacando a sua

importância 46. Segundo eles, esta técnica está de um modo geral indicada para a

restauração de qualquer cavidade que apresente dentina exposta, inclusive em

cavidades de classe II, quando inexistir esmalte na margem cervical, uma vez que

as restaurações de resinas compostas realizadas em tais situações são

caracterizadas por deficiente adaptação marginal. A ineficiência  dos adesivos

dentinários em bloquear a infiltração marginal ocasionou a necessidade do

surgimento de uma técnica tal qual a técnica do sanduíche, que fosse capaz de

solucionar este grave problema, preferencialmente eliminando ou

secundariamente minimizando a infiltração marginal. Porém, existe ainda muita

controvérsia em razão de sua realização e muita dúvida com relação à melhor

metodologia de aplicação 46.

O bom desempenho dos cimentos ionoméricos em minimizar a infiltração

marginal deve-se às suas características de adesão química aos tecidos dentais 50,

favorecendo o selamento marginal; das propriedades físicas, principalmente no

que diz respeito ao coeficiente de expansão térmica, semelhantes à dentina 121, 148,

198, e da propriedade de liberação de íons flúor, o que reduz o desenvolvimento de

cáries secundárias. Assim sendo, existem dois fatores a mais que os tornam
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superiores, contribuindo para a manutenção do vedamento marginal e para maior

longevidade dessas restaurações em comparação com as resinas compostas

usadas nos procedimentos restauradores odontológicos 176.

Estes aspectos fazem com que os ionômeros de vidro apresentem um ótimo

vedamento marginal a curto e longo prazo, a despeito de sua resistência adesiva à

dentina ser inferior àquela conseguida com os sistemas adesivos resinosos. Essa

qualidade de vedamento, associada ao potencial anticariogênico e antibacteriano,

colocam o cimento de ionômero de vidro como excelente opção para material de

forramento de cavidades, com os diferentes tipos de restaurações 40.

Contudo, um fator importante a ser considerado corresponde à seleção do

cimento de ionômero de vidro, bem como sua aplicação. Seria interessante para a

comunidade odontológica associar os ionômeros de vidro aos sistemas adesivos

comumente empregados, visando ainda mais a otimização do desempenho clínico

destes materiais 33.

Para MOUNT 168, os cimentos ionoméricos quimioativados são fracos em

tensão e requerem o máximo conteúdo de pó possível para permitir ótimas

propriedades físicas. Sua maturação, relativamente demorada, precisa ser levada

em conta como um estresse indevido, que se desenvolve precocemente.

Apesar de terem por base resultados favoráveis com o emprego de

cimentos ionoméricos convencionais, SIDHU; HENDERSON 211 em estudos mais

recentes verificaram que estes parecem ter sido superados com a introdução dos

ionômeros fotopolimerizáveis. Esta observação vem a ser confirmada por TJAN;

DUNN 225, cujos resultados obtidos, o levaram a concluir que os cimentos

ionoméricos quimicamente ativados não são capazes de reduzir tão bem a

microinfiltração nas margens de dentina quanto os ionômeros modificados por

resina. Segundo TJAN; DUNN; GRANT 226, estes novos materiais parecem ter um

melhor desempenho em termos de reduzir a microinfiltração quando utilizados

sobre restaurações de resinas compostas.

TJAN; DUNN 225, também com o intuito de minimizar a microinfiltração e a

formação de gaps resultantes da contração de polimerização da resina composta

aplicada na região de cemento, compararam o comportamento dos cimentos de
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ionômero de vidro quimioativados e fotopolimerizáveis, aplicados em associação

às resinas compostas através da técnica do sanduíche, e observaram um controle

da microinfiltração marginal relacionada aos espécimes restaurados com o

emprego dos cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis.

MOUNT; PAPAGEORGIOU: MAKINSON 170 relataram que clinicamente,

as propriedades e manipulação de um material híbrido da resina

composta/cimento de ionômero de vidro, onde existe um alto conteúdo de pó,

não acarretarão evidências de microinfiltração com possível recorrência de cáries.

HALLET; GARCIA-GODOY 112 observaram que nas margens de esmalte, os

ionômeros híbridos permitiram maior índice de infiltração marginal em

comparação aos ionômeros convencionais e, nas margens de cemento, os

resultados de ambos foram semelhantes. Estes mesmos autores 112 comentam que

a influência de um componente resinoso fotopolimerizável na reação ácido-base

do componente ionomérico é um assunto que requer maior investigação.

Em contradição, BRACKETT et al. 30 afirmam não haver diferença

significativa com a utilização dos cimentos de ionômero de vidro convencionais

ou modificados por resina.

Em concordância aos resultados apresentados pelos grupos 3 e 5 na

presente pesquisa, são encontrados na literatura vários trabalhos afirmando que,

quando índices de infiltração marginal são comparados, é quase uma rotina os

cimentos ionoméricos utilizados através ou não da técnica do sanduíche

apresentarem valores significantemente menores quando comparados aos

sistemas resinosos 39, 92, 99, 117, 160, 189, 207, 225, 239 podendo demonstrar este

procedimento grandes vantagens quando aplicado clinicamente 117. FAYYAD;

SHORTALL 83 verificaram que o forramento da superfície dentinária com um

cimento ionomérico reduzia consideravelmente a infiltração marginal em

cavidades MOD. Estes mesmos autores 83 observaram que a infiltração marginal

foi praticamente interrompida no encontro da resina com a base de ionômero e

que os índices de penetração do corante não ultrapassaram o grau 1, ficando a

infiltração restrita aos limites da parede gengival, tanto nas margens de esmalte
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quanto em cemento, exatamente como observado para os grupos 3 e 5 do atual

trabalho.

FUTATSUKI; NAKATA 99 avaliaram in vitro a infiltração marginal em

restaurações de classe II de resina composta , submetidas ao estresse térmico. Os

resultados deste estudo mostraram que o selamento nas margens cervicais

melhorou consideravelmente devido à superioridade 115, 171, 199 da nova geração de

sistemas adesivos dentinários, os quais requerem o condicionamento da dentina e

o uso do primer, previamente á sua aplicação em comparação aos adesivos

convencionais (esmalte). Entretanto, nas margens proximais em cemento, a

adaptação geralmente apresenta menor efetividade. Observou-se, no entanto, que

o cimento de ionômero de vidro preveniu a penetração do corante na dentina,

para o grupo no qual foi adotada a “técnica do sanduíche”.

CARRARA et al. 39 verificaram haver do ponto de vista estatístico diferença

significante quanto à redução da microinfiltração marginal em restaurações classe

II estendidas à região de cemento, associada ao emprego do Vitremer.

No trabalho desenvolvido por PIN 189 , também ficou constatado a

superioridade da “técnica do sanduíche”, utilizando o Vitremer em associação à

resina composta para restaurar cavidades de classe II estendidas ao cemento,

tendo sido constatada isenção de penetração do corante na maioria dos

espécimes, diferindo-se do presente estudo apenas pelo fato de ter  sido

constatada para a maioria dos espécimes uma suave infiltração, restringida às

margens das restaurações (Escore 1). Sob outro aspecto, porém, o trabalho de PIN

189, obtendo um índice suave de infiltração (Escore 1) para o grupo representado

pelo tradicional Dyract, contraria totalmente esta pesquisa, a qual constatou a

inefetividade do mesmo material quando utilizado para vedar a margem cervical

em cemento.

Em controvérsia a todos os estudos acima mencionados, são também

encontrados na literatura autores 60, 88, 123, 159, 182, 219, 230, 251 que defendem o fato de

não existir diferença significativa do ponto de vista estatístico entre o emprego ou

não de cimentos de ionômero de vidro modificados ou resinas compostas

modificadas por poliácidos utilizados como base, quanto à qualidade de
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adaptação marginal. CRIM; SHAY 60 observaram um melhor vedamento marginal

com o emprego da resina composta/adesivo dentinário, associado ou não ao

forramento com cimento de ionômero de vidro.

Os resultados do trabalho desenvolvido por MELLO et al. 159, através do

qual cavidades de classe II estendidas abaixo da junção amelocementária foram

restauradas com resina composta ou através das associações ionômero

modificado/resina composta, amálgama/resina composta, acusaram a ocorrência

de microinfiltração na margem gengival de todas as restaurações, evidenciando-se

para a maioria dos espécimes, penetração do corante na parede axial, estendendo-

se em direção pulpar, sendo que o amálgama foi o único material a apresentar

alguns espécimes com um nível menos severo de infiltração.

Embora em seus estudos FRIEDL et al. 92 não tenham observado diferenças

estatísticas significantes entre as cavidades esteticamente restauradas seja pela

técnica convencional ou através da “técnica do sanduíche”, estes pesquisadores

concluíram que os cimentos ionoméricos híbridos possuem ótima qualidade de

selamento marginal e devem ser usados em associação à resina composta como

técnica alternativa para as restaurações estéticas de classe II. Neste estudo 92, foi

utilizada a resina TPH em associação ou não ao Dyract e a resina Z-100 em

associação ou não ao Vitremer. Embora a análise estatística não tenha

apresentado significância entre as quatro condições experimentais, os melhores

resultados de microinfiltração marginal foram condizentes aos espécimes

restaurados pela técnica do sanduíche, com valores ligeiramente menores para o

Dyract em comparação ao Vitremer, resultado este discordante desta investigação,

na qual o Dyract não se comportou satisfatoriamente.

Em outros estudos, TRUSHKOWSKY; GWINNET 230 concluíram que o

cimento ionomérico usado como base sob restaurações de resina composta não

colaborou significantemente com a habilidade da restauração em resistir à

microinfiltração nas margens cavosuperficiais de esmalte e dentina 230, inclusive

com a utilização do Vitremer 88 em contradição ao presente estudo. De forma

semelhante, FERRARI; DAVIDSON 88,  também não constataram diferença

significante do ponto de vista estatístico para as cavidades restauradas por resina
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composta ou por cimentos ionoméricos modificados por resina, tanto nas

margens de esmalte quanto de cemento. Para ambas as situações, resultados

satisfatórios foram observados quando materiais de última geração foram

utilizados, o que pode ser explicado pela natureza hidrofílica dos cimentos

ionoméricos e pela nova geração de adesivos dentinários 88.

A adesão dos cimentos ionoméricos reforçados com resina ao esmalte e

dentina tem sido reportada como sendo superior à de seus antecessores 40, 119 Essa

superioridade, como demonstrado por vários pesquisadores, credita-se à adição

dos componentes resinosos, os quais lhe conferem a capacidade de obter retenção

micromecânica devido à penetração desses componentes na estrutura dentinária,

além da possibilidade de aderir-se quimicamente aos tecidos dentais, fatores estes

os quais, aliados aos valores de coeficiente de expansão térmica linear bem

próximo ao da estrutura dentária, contribui para uma superior qualidade de

vedamento marginal e para maior longevidade das restaurações. Em adição, o

componente resinoso presente na fórmula do cimento de ionômero de vidro

acarreta uma notável diferença no manuseio e propriedades.

Baseado em relatos encontrados na literatura 176, pode-se afirmar, portanto,

que o componente resinoso melhorou algumas propriedades físicas dos cimentos

de ionômero de vidro, conferindo-lhes as seguintes vantagens:

• aumento do tempo de trabalho;

• melhores características de endurecimento;

• obtenção de alta resistência inicial, possibilitando menor influência do ganho

ou perda de água pela matriz;

• maior resistência total;

• facilidade técnica;

• acabamento logo após a cura;

• melhor estética inicial;

• propriedades mecânicas superiores;

•  múltiplo uso.
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Por outro lado, existe uma desvantagem crítica associada ao emprego

destes materiais, apresentando, maior contração de polimerização com relação

aos ionômeros convencionais.

Os cimentos de ionômero de vidro sofrem de maneira geral menor estresse

e resultam em menor formação de fendas nas margens como conseqüência da

contração de polimerização, expansão e contração térmicas 34, 40, 84. Juntamente

com os cimentos de silicato, os ionômeros formam o conjunto de materiais

odontológicos, apresentando o coeficiente de expansão térmica mais próxima ao

da estrutura dentária 34, 40, o que faz com que eles se alterem dimensionalmente de

maneira semelhante à estrutura do dente, gerando menos tensão na interface,

mantendo desta maneira a adaptação marginal e conseqüentemente dificultando

a infiltração de fluidos e bactérias na interface dente/restauração.

CHAIN; BARATIERI; ARCARI 46 questionam se os cimentos ionoméricos

fotoativados sofreriam o fenômeno da contração de polimerização, o que

prejudicaria sensivelmente o mecanismo de adesão, deslocando-se das paredes

dentais, propiciando assim a infiltração marginal.

Segundo PRATI et al. 193 e PERDIGÃO et al. 185, o grave problema da

infiltração marginal em cavidades de classe II com margens localizadas em

cemento se deve principalmente às mudanças dimensionais sofridas pelas resinas

compostas, sendo que, a contração de polimerização ocorrente nesses materiais

pode ser reduzida com os cimentos de ionômero de vidro híbridos utilizados

como base, através da técnica do sanduíche 92. Embora possuindo o inconveniente

de contrair-se durante a polimerização, os valores dessa contração

correspondentes aos ionômeros híbridos chegam à metade dos alcançados pelas

resinas compostas fotopolimerizáveis 176.

Com relação ao produto Vitremer-3M, talvez fosse importante mencionar o

trabalho de CROLL; KILLIAN 62, através do qual os autores relatam que a alta

proporção pó/líquido usada na mistura deste produto não apresenta dissolução

no primeiro ano de vida. Um cuidado a ser tomado consiste em inserir o cimento

cuidadosa e vagarosamente para assegurar um completo preenchimento da

cavidade, evitando a incorporação de bolhas de ar. O autor 62 relata pela sua
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experiência que o Vitremer não necessita ser inserido incrementalmente,

pois além de sofrer menor contração o material possui o “dark curing”, o

que permite a sua polimerização na ausência de luz, eliminando o interesse

sobre profundidade de penetração da luz.

FEILZER et al. 85 desenvolveram estudos no sentido de determinar os

valores da contração de polimerização final de uma série de resinas

compostas e cimentos ionoméricos; os autores consideram como uma

qualidade positiva os valores relativamente baixos de contração de

polimerização desenvolvidos pelos cimentos de ionômeros de vidro em

relação às resinas compostas. Em seus estudos, estes mesmos

pesquisadores 85 comentaram que as restaurações devem ser realizadas em

temperatura ambiente de + 23o C, pois, temperaturas ambientais muito

altas aceleram a intensidade da reação de polimerização, resultando em

alta velocidade e valores de contração.

Mesmo observando alguns pontos contraditórios entre os vários

pesquisadores, constata-se que diferenças no coeficiente de expansão

térmica entre a estrutura dentária e o material restaurador, associados à

contração de polimerização dos materiais resinosos, produzem estresses na

interface dente/restauração, o que favorece a microinfiltração. Tem sido

relatado, embora com valores discordantes, que o coeficiente de expansão

térmica dos ionômeros híbridos é menor que os das resinas compostas e

mais alto que a dos ionômeros convencionais 212.

Assim sendo, para efeito de esclarecimento, na Tabela 9, adaptada do

livro “Cimentos de Ionômero de Vidro” 176, encontram-se registrados os

valores do coeficiente de expansão térmica linear das estruturas dentárias e

de alguns materiais odontológicos.
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TABELA 9 -  Coeficiente de expansão térmica linear das estruturas dentárias e
de alguns materiais odontológicos

Material / Estrutura Dentária Coeficiente (mm /mm 0 Cx10 -6

Esmalte

Dentina

Cimento de Silicato

Amálgama Dental

Ionômero - restaurador

Ionômero - “cermet”

Ionômero - forramento

Ionômero modificado por resina

Resina modificada por poliácido

Resina composta - convencional

Resina composta - híbrida

Resina composta - micropartículas

  11,4

8,3

7,6

25,0

13,0

15,0

8,0

31,5

64,2

30,0

35,0

60,0

Fonte: Navarro; Pascotto 176

O coeficiente de expansão térmica linear registrado para as resinas

compostas modificadas por poliácidos, está próximo ao das resinas compostas de

micropartículas. DOERR et al 72, através da literatura revisada comentam que o

estresse de contração observado nos cimentos ionoméricos modificados por resina

é aproximadamente 1/3 do que ocorre com as resinas modificadas por poliácidos.

Novas investigações têm sido realizadas no sentido de observar se os estresses de

contração resultantes na adesão dos ionômeros modificados por resina realmente

não são suficientes para ocasionar a formação de gaps.

 A formação de gaps na interface das restaurações pode ocorrer e ser

compensado pela expansão higroscópica. Possivelmente, os estresses

desenvolvidos nos cimentos ionoméricos convencionais e modificados sejam

aliviados pela sorpção de água; embora em comparação aos ionômeros

convencionais, os estresses sofridos pelos ionômeros modificados são aliviados

mais rapidamente, desenvolvendo eventualmente estresses compressivos por um

tempo maior 72. Clinicamente, ainda é desconhecido se ocorre decréscimo na

formação de gaps pela sorpção de água, mas acredita-se que, caso ocorra, seja

provavelmente em um índice bem menor do que os alcançados in vitro pelo
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armazenamento em água pura. O problema da desidratação relacionado a ambos  os

tipos de materiais não tem sido apreciado nos espécimes, na grande maioria dos estudos

laboratoriais relacionados à microinfiltração marginal 72.

Com relação aos cimentos ionoméricos, acredita-se que o fluido   dentinário

tubular pode reduzir a desidratação do material durante o período de solidificação,     o

que possivelmente deve aperfeiçoar a hidratação da fase gel 88. Teoricamente, o cimento

ionomérico cria microfraturas internas como compensação, para que a contração possa

manter o volume de material 88.     Após a sorpção de água e conseqüente

entumescimento, estas fraturas se fecham e devido à contínua reação química, a força

coesiva parcialmente perdida é reparada 88. Via de regra, a importância da sorpção de

água sofrida pelo ionômero durante esta fase, é exatamente manter a estabilidade

dimensional. Por outro lado, a “performance” in vivo das resinas compostas pode

relacionar-se à presença de grupos hidrofílicos nos primers, garantindo a retenção

micromecânica do material ao impregnar a superfície dentinária desmineralizada 88.

A expansão higroscópica torna-se portanto um fator que merece ser melhor

mencionado. Esta propriedade é considerada importante, não somente por compensar

em parte a contração de polimerização, mas pelo fato da desidratação resultar em

mudanças irreversíveis, ocasionando falhas na interface dente/restauração em curto

espaço de tempo 212. TRUSHKOWSKY; GWINNET 230, comentam que a expansão

higroscópica sofrida pela resina composta compensa em parte a contração de

polimerização, podendo o mesmo processo ocorrer com os demais materiais resinosos,

mas este fenômeno só é favorável caso a restauração permaneça   aderida.  Falhas

adesivas da restauração só podem ser prevenidas se o componente adesivo puder

acomodar-se aos estresses da contração, sendo desejável, no entanto, a transição gradual

em módulo de elasticidade da dentina através da interface de adesão 230.  Para estes

autores 230, uma camada intermediária de resina com   baixa viscosidade ou de um

cimento ionomérico modificado por resina, aplicada entre a dentina e a resina

restauradora, tem mostrado aliviar o estresse da contração de polimerização em torno de

20% a 50%. Segundo SIDHU; WATSON 212, não é esclarecido se após        a polimerização

o resultado da obtenção de água sofrida pelos cimentos ionoméricos modificados por

resina é capaz de compensar a contração de polimerização, porém, outros autores 212
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afirmam que os gaps marginais observados logo após a reação de presa do

material são compensados durante a sua imersão em água 176. No entanto, é

importante esclarecer que o comportamento destes materiais quanto ao potencial

de absorver água difere entre as diversas marcas comerciais 212. Segundo ASTICE;

NICHOLSON 14, os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina

possuem o potencial de absorver água do meio, o que poderá afetar suas

dimensões e, força e ainda, SIDHU; WATSON 212 consideram a possibilidade

desses materiais serem sensitivos à desidratação, exibindo considerável contração.

A sorpção de água ou expansão higroscópica sofrida pelos materiais resinosos

aparece como de grande importância quanto ao decréscimo da microinfiltração 115,

133, 193, podendo neutralizar a degradação hidrolítica dos agentes adesivos.

Quando a expansão higroscópica finaliza e a degradação hidrolítica continua, as

restaurações começam a ceder, iniciando a formação de gaps 115, 133, 193. NAVARRO;

PASCOTTO 176 esclarecem que a adição de componentes resinosos e iniciadores de

polimerização aos cimentos ionoméricos, além de melhorar algumas propriedades

físicas do material, ainda possibilita um endurecimento imediato logo após a

polimerização da resina e que, embora isso não tenha efeito significativo na

reação de geleificação tradicional que continua da maneira usual, fornece

resistência imediata à incorporação e perda de água. LIM; GOILO 144 acreditam

que a adesão adquirida pela fotopolimerização protege o cimento da destruição

pelo contato recente com a água. É suposto, ainda, que a rede de resina reduz a

difusão da água no material 154. Por outro lado, enquanto alguns pesquisadores

relatam não haver diferenças significantes nas propriedades físicas dos ionômeros

modificados por resina imediatamente após a polimerização e subseqüente

armazenagem em água 162, já que essa reação permite uma redução da

sensibilidade inicial à umidade, em contradição, outros estudos demonstram que

a armazenagem desses materiais em água pode afetar negativamente algumas de

suas propriedades 176. Os ionômeros modificados por resina apresentam na sua

constituição uma mistura de água/HEMA. A quantidade de água absorvida

parece ser diretamente proporcional ao conteúdo de HEMA do material 176.
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Segundo informações do fabricante 75, o Dyract possui propriedade de

expansão higroscópica, o que pode ser suportado pelos resultados de penetração

do corante deste trabalho, no qual o Dyract-AP apresentou o menor índice de

infiltração após a termociclagem. Pesquisas com cimentos ionoméricos 60, 83

empregados como material de forramento têm apontado resultados mais

promissores com relação à infiltração marginal das restaurações com resinas

compostas. Enquanto alguns pesquisadores 106, 118  concluem que os cimentos

ionoméricos aderem completamente à estrutura dentária, outros são menos

entusiastas com estes materiais em termos de perfeito selamento 4, 95.

A adesão dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina às

paredes cavitárias possivelmente ocorra via desenvolvimento de uma camada de

trocas iônicas, adjacente à dentina, similar a que ocorre com os ionômeros

convencionais 145. A superfície dentária é umedecida pelo líquido, os íons de

hidrogênio reagem com a superfície mineralizada, deslocando íons de cálcio e

fosfato que ficam ligados aos grupos carboxila e ao dente 176. Inicialmente, essas

ligações são frágeis, mas conforme elas maturam vai ocorrendo a substituição da

união pelo hidrogênio, por uniões do tipo iônico/polar. Além disto, os cimentos

ionoméricos modificados por resina apresentam ainda em sua composição o

hidroxi etil metacrilato (HEMA), que penetra na superfície dentária, aumentando

a adesividade desses materiais176.

No entanto, o mecanismo real de aumento da habilidade de adesão com a

dentina não é totalmente esclarecido. NAKABAYASHI 173 também considera a

possibilidade de isto acontecer em função da formação de uma camada híbrida de

poucos micrômetros de espessura. Esta camada é resistente ao ácido e a um

componente do agente adesivo como o HEMA, que parece expandir entre as

fibras colágenas, estabelecendo com elas uma certa união.

Um sistema de união para realizar a hibridização necessita de três

requisitos básicos 173:

1-  um agente desmineralizante que remova ou dissolva a lama dentinária, em

geral, realizada pelo que se chamam de condicionamento ácido;

2-  um primer à base de um monômero hidrofílico, em geral, o HEMA;
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3-  associação do HEMA a potentes solventes orgânicos voláteis, que realizam o

fenômeno de afastamento da água (azeutropismo), em geral a acetona ou o etanol.

Um recente trabalho desenvolvido por LIN; McINTYRE; DAVIDSON 145,

utilizando análises de microscopia eletrônica e espectometria, registra que o

mecanismo de adesão envolve três distintos fatores:

1-  o ionômero de vidro penetra na lama e túbulos dentinários, promovendo uma

inter-relação micromecânica maior do que a ocorrida com os ionômeros

convencionais;

2-  o material forma muito mais rapidamente uma resistente camada polimérica na

superfície da dentina, sendo esta camada responsável por uma intensa troca

iônica do material no interior da dentina (1,5 µm) e de íons cálcio e fosfato da

dentina para o interior do material - 1µm;

3-  existe uma adesão das partículas no interior do corpo de material (coesão). A

união dos ionômeros químicos é diretamente dependente da união com os

grupos carboxílicos.

LIN et al. 145 demonstraram que a adesão dos ionômeros modificados por

resina, estendendo-se às resinas modificadas por poliácidos, se deve a uma

associação dos mecanismos básicos de adesão química, mais uma adesão micro-

mecânica alcançada pela penetração dos componentes do material na estrutura

dentinária, demonstrando haver, segundo ERICK; GLASSPOOLE 80, e

CARVALHO et al. 42, uma camada de interação micromecânica semelhante à

camada híbrida encontrada na interface da dentina com as resinas compostas,

entre esses e a dentina. Este fenômeno é mais evidente nos materiais que

apresentam um agente acídico de pré-condicionamento dentinário 40.

Segundo VAN MEERBEEK et al. 233, pode-se admitir que o primer do

Vitremer possui todas as condições básicas para realizar a “hibridização” desde

que a superfície seja previamente condicionada, caso contrário, apesar da

dissolução da lama dentinária realizada pelo ácido maleico; isto pode não ser o

suficiente do ponto de vista mecânico, para realizar a interação adesivo-dentina.

CROLL; KILLIAN 62 alegam que o primer do Vitremer aplicado apenas modifica a
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smear layer, mas assegura o completo molhamento da superfície dentária,

permitindo maior intimidade desta camada com o material.

Com relação ao Dyract, HALLER 111 relata que o prime & Bond usado não

remove a smear layer e sim torna esta camada infiltrada pelo agente resinoso. Esta

camada elástica reduz o estresse durante a contração de polimerização causada

pelo compósito associado ao Dyract na técnica mista. De acordo com as

informações do fabricante 75, o Dyract contém UDMA (uretanodimetacrilato), a

resina TCB (ácido tetrabutanocarboxílico) e o estrôncio-fluorsilicato-vítreo. O

primer PSA contém PENTA, TEGMA e uma resina elástica. Por este motivo, o

Dyract é mais parecido com uma resina de baixo módulo de elasticidade,

necessitando portanto do condicionamento ácido prévio. Após sua aplicação, cria-

se uma camada de smear layer infiltrada com ácido PENTA enfraquecido,

facilitando a penetração da smear layer pelos monômeros hidrofílicos, que

possuem afinidade aos componentes orgânicos e inorgânicos da superfície

dentinária exposta sob a smear layer233.

Segundo CARVALHO et al. 42, a possibilidade de formação da camada

híbrida parece ser a melhor forma de unir as resinas poliácido modificadas ao

dente, através da hibridização.

Além de todos os inconvenientes que envolvem uma apropriada adaptação

dos materiais resinosos à dentina e/ou cemento, pode-se observar na literatura

vários trabalhos 73, 163 demonstrando que as regiões cervicais dos dentes que

apresentam dentina exposta possuem determinadas modificações neste tecido,

dificultando a sua ligação com os atuais agentes de união. A dentina como

substrato dinâmico responde a essas agressões, formando dentina esclerosada,

sendo estes achados freqüentemente observados em pacientes idosos. DUKE;

LINDEMUTH 74 relataram que este tipo de tecido é resistente às alterações

propostas pelo condicionamento ácido, demonstrando a dificuldade em formar os

tags, pois possuirá uma maior quantidade de cálcio, o que afetará a morfologia de

criação da camada híbrida, criando-se uma superfície adesiva praticamente sem

retenções. MIXSON et al. 163 demonstraram que há um acentuado aumento dos

percentuais de minerais em lesões cervicais, acarretando maior dificuldade na
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formação dos tags. Estes achados explicam em parte a diversificação de resultados

às vezes encontrados entre os espécimes de um mesmo grupo experimental.

De maneira geral, a adesão dos cimentos ionoméricos à estrutura dental é

considerada baixa quando comparada aos valores obtidos com as resinas

compostas associadas aos sistemas adesivos 40. Vários tratamentos de superfície

passaram então a ser sugeridos, na tentativa de melhorar a qualidade adesiva

destes materiais, principalmente à dentina onde os valores de união eram sempre

mais baixos 191. A adesão do ionômero à dentina é de somente 2-3 Mpa,

consideravelmente menor que ao esmalte, isto porque a dentina contém somente

50% em volume de hidroxiapatita 21. Com o aumento significativo da adesão, a

medida da resistência adesiva passou a ser limitada, em várias situações, pela

resistência coesiva dos cimentos ionoméricos 40. Ainda que melhorada, a

resistência adesiva dos cimentos de ionômero de vidro continua abaixo daquelas

possivelmente obtidas com os sistemas adesivos resinosos 40.

Segundo SIDHU; WATSON 212, os fatores que podem ser coadjuvantes na

redução ou inibição da microinfiltração nos cimentos ionoméricos modificados

estão relacionados com a capacidade de molhar adequadamente a superfície

dentária, em função da viscosidade, do tamanho das partículas de pó de vidro, do

condicionamento da superfície, dos diluentes adicionados ao líquido, assim como

da propriedade de expandir-se pela sorpção de água. Uma outra explicação seria a

capacidade de adesão imediata destes materiais à dentina, uma vez que os

cimentos ionoméricos convencionais desenvolvem união com o tempo 212.

A alta umidade dentinária resultante da permeabilidade do material aos

fluidos pulpares, principalmente em dentina profunda, tem sido reportada como

causa da deficiente adesão de alguns sistemas adesivos à dentina 40, 191. Por outro

lado, os cimentos de ionômero de vidro são aparentemente menos sensíveis à

umidade dentinária, oferecendo valores semelhantes de adesão em diferentes

graus de permeabilidade e umidade dentinária 40. Esses aspectos fazem com que

os cimentos ionoméricos apresentem um ótimo selamento marginal, a despeito de

sua resistência adesiva à dentina ser inferior àquela conseguida com os sistemas

adesivos resinosos 40.                 Essa qualidade de selamento, associada ao
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potencial anticariogênico e antibacteriano, colocam os ionômeros de vidro como

excelente opção para material de forramento de cavidades para diferentes tipos de

restaurações.

Dentre os trabalhos encontrados na literatura, direcionados no sentido de

avaliar a adesão dos cimentos ionoméricos modificados por resina e resinas

compostas modificadas por poliácidos, convém citar o estudo desenvolvido por

FRITZ; FINGER; UNO 93, através do qual os autores afirmam que qualquer

sistema adesivo pode ser efetivo quando utilizado em combinação com esta nova

geração de materiais, desde que tenha um maior efeito na desmineralização, para

facilitar a exposição da malha de colágeno e facilitar o molhamento desta pelo

monômero, possibilitando a formação da camada híbrida. Trabalhos de

ERICKSON; GLASSPOOLE 80 e CARVALHO et al. 43 comprovam esta hipótese,

demonstrando através de testes de resistência de união e de fotomicrografias que

realmente existe a formação da camada híbrida, tanto para as resinas modificadas

por poliácidos, Variglass e FUJI II LC, quanto para o cimento ionomérico

modificado por resina, Vitremer.

SILVA e SOUZA JÚNIOR et al. 215 esclarecem que uma maior regularidade

nos índices de infiltração foi por eles observada quando da utilização do cimento

ionomérico em combinação com a resina composta, em confronto com uma maior

variação verificada com relação às resinas empregadas isoladamente, o que pode

ser explicado em função da melhor estabilidade dimensional apresentada pelo

ionômero de vidro. Outra explicação seria possivelmente a ocorrência de uma

ligação estável de superfície entre a dentina e o material 215. Pelo exposto, seria

esperado que o ionômero modificado por resina, Vitremer, apresentasse um

selamento marginal superior à resina composta modificada por poliácido, Dyract

AP o que não foi observado no presente estudo, nos testes de microinfiltração

marginal. Embora apresentando resultados aproximados, o Dyract AP, mostrou-

se numericamente superior. Este fato vem despertar um interesse em estudar o

comportamento destes materiais sob diversas condições. Porém, é importante

comentar o fato de existir uma maior dificuldade de manipulação do Vitremer, o

qual é fornecido na forma de pó e líquido, consistindo numa característica crítica
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com relação ao proporcionamento e manipulação, podendo este fator, associado à

sensibilidade técnica dos ionômeros, ter contribuido para um comportamento

inferior deste produto em relação ao Dyract-AP, o qual é fornecido em cápsulas.

Uma outra explicação estaria relacionada ao condicionamento ácido prévio da

superfície dentária. Os espécimes do grupo 3 (Vitremer), não receberam o

tratamento dentinário prévio, procedimento este dispensado por seu fabricante e

de fundamental importância, de acordo com as instruções correspondentes ao

Dyract-AP, por se tratar de um material resinoso. De acordo com NAVARRO;

PASCOTTO 176, a literatura tem demonstrado que os cimentos de ionômero

modificados por resina com elevada concentração de HEMA e as resinas

modificadas por poliácidos, à semelhança das resinas compostas, apresentam

resistência adesiva mais elevada quando realizado o condicionamento ácido da

estrutura dentária previamente à sua inserção. BRISO et al. 33, de acordo com

resultados observados em seus estudos, sugerem para os procedimentos clínicos o

condicionamento ácido do esmalte e da dentina com o ácido fosfórico a 37%,

durante 60 e 20 segundos respectivamente. Segundo estes autores33, o

condicionamento ácido da dentina é capaz de eliminar completamente a smear

layer, condição de suma importância nos procedimentos restauradores adesivos,

uma vez que sua presença pode funcionar como centro de desestruturação da

união do cimento de ionômero de vidro com a dentina. Esta área está submetida à

dissipação de forças que incidem sobre a superfície oclusal dos dentes,

comprometendo a longevidade das restaurações 137, 143. Em seus estudos, BRISO et

al. 33 relataram que, como a literatura tem informado, a morfologia da superfície

dentinária é modificada quando submetida à ação de uma substância

condicionadora e, ainda, a aplicação do ácido fosfórico em várias concentrações e

tempos de aplicação é capaz de remover a smear layer e smear plugs, preservando a

malha de fibras colágenas sem suporte mineral, o que, dentre outras vantagens,

irá colaborar juntamente com o uso de adesivos dentinários, na formação da

camada híbrida de adesão, possibilitando a absorção de esforços que incidem sobre os

materiais restauradores, compensando a contração de polimerização do material
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resinoso, diminuindo a formação de gaps, além de contribuir consideravelmente

para a obtenção de um vedamento marginal mais adequado.

Embora apresentando os espécimes do grupo 3, restaurados através da

associação Vitremer/Z-100, resultados bastante satisfatórios, inclusive

estatisticamente confirmado, observa-se que o material não foi capaz de prevenir

a penetração do corante, porém, a infiltração permaneceu confinada aos limites

cavitários das restaurações, correspondendo ao escore 1 de penetração do corante

(Figura 5.5). O mesmo pode ser observado com relação aos espécimes restaurados

por meio da associação da resina composta com o Dyract AP, embora tenha sido a

penetração do corante impedida em aproximadamente 75% das restaurações

(Figura 5.6), havendo um caso em que a infiltração não ultrapassou metade da

parede gengival, e já em dois casos o corante atingiu a parede axial, o que vem

confirmar assim como a grande maioria dos trabalhos revisados que, mesmo

apresentando um bom desempenho com relação ao selamento marginal, estes

materiais normalmente não são eficazes no sentindo de prevenir ou eliminar

totalmente a microinfiltração marginal 39, 88, 112, 159, 207, 215.

FIGURA 5.5 - Ilustração fotográfica característica dos escores
1 de infiltração, resultante na interface
Vitremer/ cemento, e 0 na interface
Vitremer/Z-100
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FIGURA 5.6- Ilustração fotográfica característica dos
espécimes do grupo 5, isentos de
microinfiltração nas interfaces Dyract-
AP/cemento e Dyract-AP/Z-100

A maioria dos trabalhos desenvolvidos com o intuito de testar a infiltração

marginal em restaurações realizadas com os ionômeros modificados por resina e

resinas modificadas por poliácidos afirmam na sua quase totalidade 171, 214 que, o

que ocorre, é uma diminuição e não um impedimento total da infiltração marginal

na interface dente/restauração.

Todavia, é óbvia a melhoria no vedamento marginal quando os cimentos

ionoméricos híbridos são empregados, bem como a resina poliácido modificada,

Dyract AP, como observado no presente estudo.

Contudo, espera-se que a infiltração marginal associada ao emprego desses

materiais seja mascarada pela propriedade de liberação de flúor dos mesmos,

evitando o desenvolvimento de cáries secundárias.

Analisando a literatura apresentada e os resultados obtidos pelo presente

trabalho de pesquisa, supõe-se que as restaurações envolvendo cimentos de

ionômero de vidro em associação às resinas compostas (restaurações sanduíche),

mesmo possuidoras de certas desvantagens que dificultam sua praticidade, ainda

se apresentam como a melhor alternativa para bloquear a infiltração marginal em

cavidades onde inexiste esmalte na margem cervical ou, quando esta for deficiente
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em qualidade, representando a médio e a longo prazo um benefício para a

restauração 46, 207. Contudo, estudos a longo prazo são requeridos no sentido de

esclarecer o verdadeiro mecanismo de adesão, sensibilidade à água, estabilidade

de cor e propriedades mecânicas destes novos materiais e conseqüente redução da

infiltração marginal.

Apesar do bom desempenho alcançado com o emprego do Dyract AP

(Grupo 5), o grupo representado pelo tradicional Dyract (Grupo 4) apresentou

resultados altamente insatisfatórios, podendo ser observado em 75% dos

espécimes um escore 3 de penetração do corante (Tabela 1), correspondendo a

uma infiltração severa na interface cemento/material restaurador, atingindo ou

ultrapassando a parede axial, projetando-se em direção à câmara pulpar (Figura

5.7). Este resultado foi inicialmente incompreensível, por se tratar de dois

produtos de mesma composição química e marca comercial. Não havendo

explicação na literatura para esclarecer tal ocorrência, tornou-se necessário

solicitar esclarecimentos diretamente com o fabricante. Assim sendo, através de

contato verbal com a DENTSPLY * , foi informado que a composição química do

Dyract tradicional e do Dyract AP continua a mesma; a única diferença entre estes

dois produtos refere-se ao tamanho das partículas de carga. Embora a quantidade

de carga seja a mesma, o tamanho das partículas no produto tradicional varia

entre 1 a 5 µm de diâmetro e, já no Dyract AP, estas são correspondentes a 0,8 µm,

melhorando dessa forma o escoamento e o resultado do polimento das

restaurações. O fabricante esclareceu que, alterando-se o tamanho das partículas

de carga do material, altera-se conseqüentemente suas propriedades físicas, como

módulo de elasticidade e flexibilidade; solubilidade e propriedade de expansão

higroscópica, propriedades essas que, como já mencionado, favorecem a

qualidade da adaptação do material às paredes cavitárias. Nesta explicação

embasam-se os resultados favoráveis do Dyract AP, no que diz respeito à

microinfiltração marginal na região de cemento.

                                                            
* Informações fornecidas pelo Dr. Saul Antunes Neto - assessor técnico da Dentsply do Brasil
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No  entanto,  é interessante notar que o Dyract AP foi a única resina modificada

por poliácido a apresentar resultado altamente satisfatório, destacando-se estatisticamente

dos grupos 4 e 6 (Figura 5.10), os quais apresentaram média de penetração do corante

aproximada do grupo controle (Tabela 5), observando-se na maioria dos espécimes um

índice severo de infiltração marginal na região de cemento (Figuras 5.7 e 5.8), embora

tenha sido esta em 42% dos espécimes do grupo 6 (Freedom) correspondente ao escore 1

(Figura 5.9).
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FIGURA 5.9- Ilustração fotográfica característica do
escore 1 de infiltração, resultante na
interface Freedom/cemento em 42 % dos
espécimes do grupo 6

FIGURA 5.10- Gráfico demonstrativo dos valores médios de infiltração
resultantes na região cervical dos espécimes restaurados com
resinas compostas modificadas por poliácidos

Dyract-AP/Z-100

Freedom/Z-100

4 -Dyract/Z-100



213

Os resultados alcançados pelos espécimes restaurados com o Dyract

(Grupo 4) e Freedom (Grupo 6) levam a crer no fato de realmente existir uma

semelhança entre esses produtos e as resinas compostas de micropartículas, como

relatado por NAVARRO; PASCOTTO 176 , o que os faz sob alguns aspectos

comportar-se como tal, induzindo a questionar se deverão ou não as resinas compostas

modificadas por poliácidos ser tratadas como resinas compostas como recomendado por

KREJCI et al. 137, tornando-as, neste caso, assim como sugerido pelos aspectos de

infiltração na interface material restaurador/cemento observados no presente estudo,

contra-indicadas para restaurar cavidades com deficiência de esmalte em suas margens.

Nestes produtos, as propriedades mecânicas iniciais são normalmente altas e a liberação

de flúor normalmente baixa quando comparados com os verdadeiros cimentos

ionoméricos 40, 176. O comportamento das resinas compostas modificadas por poliácidos se

assemelha mais ao de uma resina composta com capacidade mensurável de liberar flúor,

podendo apresentar portanto um certo potencial anticariogênico 40.

Exatamente como os resultados correspondentes à presente pesquisa, os altos

índices de microinfiltração observados para as resinas modificadas por poliácidos (Dyract

e Freedom), em comparação ao cimento de ionômero de vidro modificado por resina,

talvez possam ser explicados pelo trabalho de CARRARA et al. 39, através do qual os

autores constataram o fato destes materiais possuirem alta porcentagem de monômeros, o

que lhes confere um módulo de expansão térmica elevado e, ainda, terem a

fotopolimerização como única via de reação, o que dificulta a completa polimerização na

região cervical de cavidades classe II. Da mesma maneira, MELLO et al. 159 utilizaram um

tipo de resina composta modificada por poliácidos, supondo que a alta resistência de

união poderia minimizar o problema da microinfiltração, o que não foi comprovado pelos

resultados obtidos, os quais evidenciaram que a contração de polimerização inerente a

este material e a união química com a resina composta pode provocar o surgimento de

microespaços na interface dente/restauração, permitindo a penetração do corante.

Clinicamente, pode-se considerar que a liberação de flúor pode minimizar o risco do

surgimento de cáries secundárias, apesar de não selar eficazmente a interface

dente/restauração 101.
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Torna-se importante destacar os comentários abordados por HALLETT;

GARCIA-GODOY 112, em que significantes mudanças dimensionais e um aumento

de rigidez da superfície podem ocorrer após a fotopolimerização inicial da resina

composta e, além disso, a contração continua até as primeiras 24 horas,

permitindo que todas as mudanças dimensionais ocorram. Estas mudanças

podem ser compensadas pelas características de escoamento da matriz hidrogel

do cimento de ionômero de vidro durante sua maturação112.

A estrutura do componente resinoso de alguns materiais modificados por

poliácidos pode ser mais rígida e menos capaz de sofrer deformação elástica que

outros, no estágio inicial de polimerização 112, sugerindo talvez que o Vitremer e o

Dyract-AP sejam capazes de sofrer maior deformação quando da incidência de

forças geradoras de estresses tanto provenientes da contração de polimerização,

das variações térmicas ou sob cargas oclusais, mantendo em conseqüência a

qualidade da adaptação.

Apesar dos resultados obtidos pelos grupos 4 (Dyract) e 6 (Freedom), é

importante salientar que, desde que se utilize um material apropriado, a “técnica

do sanduíche” favorece o vedamento marginal em restaurações de classe II com

margens cervicais em cemento, como confirmado pelos resultados dos grupos 3

(Vitremer) e 5 (Dyract-AP).

Parece existir ainda um fator a mais que direciona ao emprego da técnica mista

(resina/ionômero), para restaurar cavidades de classe II; de acordo com ARAÚJO et

al. 8, o cimento ionomérico colocado como material intermediário contribui para

diminuir o volume de material restaurador, modificando a configuração da cavidade a

ser preenchida com a resina composta. O fato de poder diminuir o volume de resina

através da “técnica do sanduíche” proporciona um maior equilíbrio entre as

propriedades adversas e a superfície preparada para o embricamento do material.

Portanto, quanto menor o volume de resina composta unida ao cimento   ionomérico e

à superfície dentinária, maiores serão as chances de sucesso clínico 8, o que será

favorecido ainda mais ao reduzir e induzir a direção da contração de polimerização por

meio da técnica incremental. Com estes artifícios, serão melhoradas a  qualidade e

estabilidade da adaptação marginal das restaurações 149.
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Talvez neste momento seja conveniente mencionar o fato de existir, com

relação a vários dos trabalhos revisados e discutidos, uma dúvida por muitas

vezes parecer que os autores empregam resinas compostas modificadas por

poliácidos referindo-se a estes produtos como se fossem cimentos ionoméricos

modificados por resina, o que pode interferir na interpretação dos resultados. Esta

é de certa forma uma questão polêmica, pois a nomenclatura destes novos

materiais tem sido discutida entre os pesquisadores. Os fabricantes incluem

muitos deles erroneamente como cimentos ionoméricos. No Brasil, alguns

adotaram os termos “compômero” ou “ionopósito”, como uma maneira genérica

de se referir aos “híbridos” de cimento de ionômero de vidro com monômeros

resinosos. Estes termos não existem na concepção química 40. Pelo 2o Simpósio

Internacional de Ionômero de vidro, realizado em 1994 (Philadelphia), estes

materiais não foram classificados na categoria dos cimentos de ionômero de vidro

modificados por resina, por não possuírem a reação ácido-base de

autopolimerização, típica dos verdadeiros ionômeros, característica esta capaz de

promover o endurecimento, ainda que não completo, na ausência de luz. Resinas

compostas modificadas por poliácidos, parece corresponder ao termo mais

apropriado para esta categoria de materiais.

Uma outra alternativa considerada na proposição desta pesquisa, na tentativa de

assegurar melhor adesão às paredes cavitárias e de controlar a microinfiltração marginal

em restaurações estéticas de classe II, consiste na utilização de uma resina composta

quimicamente ativada, para restaurar o terço cervical das caixas proximais, com término

em cemento.

A resina composta híbrida Bisfil-2B foi o material selecionado para esta

finalidade, o qual, segundo o seu fabricante, foi desenvolvido unicamente com o

objetivo de minimizar a microinfiltração nesta região, coadjuvando desta forma o

sucesso das restaurações posteriores de resina composta.

Já é de conhecimento que as resinas compostas, ao serem inseridas no interior de

cavidades preparadas, conduz a uma competição entre as forças de contração de

polimerização e a resistência de união à estrutura dentária. A contração resultante

da polimerização da resina composta cria forças que podem romper a união com as

paredes cavitárias. Assim sendo, essa competição entre o estresse mecânico na
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polimerização e a união das resinas às paredes da cavidade representa uma das

principais causas que acarreta em falhas e subseqüentemente em microinfiltração.

A microinfiltração, sendo responsável pela indução de cárie secundária, é a

principal razão para a substituição de restaurações com resina composta 43, 65.

Caso uma pequena fração de união for quebrada durante a contração de

polimerização, a retenção da resina pode não ser significantemente afetada,

contudo, o selamento da restauração será comprometido e poderá ocasionar

sérios problemas 43, 67. Em se tratando de cavidades de classe II, a adaptação do

material ás paredes cavitárias torna-se ainda mais crítica, porque a quantidade de

resina utilizada é maior e o acesso para a polimerização por luz é dificultado 166,

pois, uma vez que a superfície oclusal, mais próxima à fonte de luz, polimeriza

primeiro, os vetores de contração são dirigidos para essa região, provocando o

afastamento da resina da parede cervical 8, 114.

BERTOLOTTI 25, em 1991, também considerando ser a contração de

polimerização das resinas compostas um fator limitante para a sua utilização,

principalmente em se tratando de cavidades de classe II, empregou a técnica

direcionada como uma solução para minimizar o estresse gerado por esta

contração, induzindo desta forma a contração de polimerização mais em direção

às paredes cavitárias do que em direção ao centro da massa de material. Embora,

exista na literatura uma série de trabalhos, como o de LAMBRECHTS et al. 139

confirmando que a fotopolimerização se inicia na superfície e depois se irradia

através de todo o material, enquanto na polimerização química a reação acontece

ao mesmo tempo em todo o material e a contração orienta-se para o centro da

massa, afastando o material igualmente de todas as paredes cavitárias, para

BERTOLOTTI 25 e FUSAYAMA 97 a polimerização das resinas compostas

fotoativadas ocorrem inicialmente na superfície oclusal da restauração, havendo

tendência do material separar-se inicialmente das margens cavitárias,

polimerizando-se seqüencialmente em direção ao centro da restauração.

Contraditoriamente a este comportamento, as resinas quimicamente ativadas

polimerizam-se inicialmente nas áreas mais profundas, uma vez que a

polimerização é acelerada pela temperatura do corpo e inibida pela presença de
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oxigênio 25, 97. Desta forma, nas áreas cavitárias mais profundas, há maior

aquecimento e o mínimo de exposição ao ar. Com o progresso da polimerização, o

material passa a ser atraído para a periferia 25, 97. Pelo exposto, BERTOLOTTI 25

sugeriu para restaurações de classe II o emprego de uma resina química na

restauração do terço cervical das caixas proximais, após a realização do

condicionamento ácido total e aplicação do sistema adesivo, e recomenda, antes

de sua completa polimerização, preencher o restante da cavidade com uma resina

fotopolimerizável, resultando assim no direcionamento da contração junto às

paredes cavitárias, o que favorecerá a adaptação marginal. Esta técnica combina

as vantagens da resina composta quimicamente ativada ser inserida na região

interna da cavidade com as vantagens oferecidas pelas resinas fotoativadas

quando aplicadas na região mais externa: maior resistência ao desgaste, maior

estabilidade de cor, maior dureza , além de permitir o prolongamento do tempo de

trabalho.25,97.

Baseando-se na possibilidade de ser a resina química coadjuvante das

resinas fotopolimerizáveis na redução da infiltração marginal nas restaurações

estéticas de classe II, este procedimento restaurador foi incluído na proposição do

presente estudo, correspondendo ao grupo 7 (Bisfil-2B/Z-100). Os resultados

obtidos vieram confirmar que a resina composta quimicamente ativada foi menos

suscetível à penetração do corante nas margens das restaurações, quando

comparada com a resina composta fotopolimerizável (Grupo controle).

Esta condição experimental ocupou uma posição intermediária,

apresentando resultados estatisticamente diferentes de todos os demais grupos,

como pode ser observado na Tabela 7. Com relação aos grupos 3 (Vitremer) e 5

(Dyract AP), o grupo 7 (Bisfil 2B) apresentou-se estatisticamente inferior, com

resultados superiores de microinfiltração (Figura 5.11); já em comparação aos

demais, grupos 1 (Z-100), 2 (Dispersalloy), 4 (Dyract) e 6 (Freedom), destacou-se

favoravelmente apresentando menor índice de penetração do corante na interface

cemento/material restaurador (Figura 5.12).
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FIGURA 5.11- Gráfico   demonstrativo   dos  valores médios de infiltração
na região cervical entre os espécimes restaurados pelo
Bisfil-2B (Grupo 7) em comparação aos grupos 3 e 5

FIGURA 5.12- Gráfico demonstrativo dos valores médios de infiltração na
região cervical dos os espécimes restaurados pelo Bisfil-2B
(Grupo 7) em comparação aos grupos 1, 4 e 6

Este grupo, representado pela associação resina química Bisfil-2B/resina

fotopolimerizável Z-100, apresentou os resultados mais diversificados, com

índices de infiltração variando de leve ou moderado a severo (Figuras 5.13, 5.14,

5.15). Possivelmente, a explicação para a diversidade de resultados esteja no fato

do produto ser distribuído em recipientes separados, sendo a dosagem para as

resinas base e catalizadora e sua espatulação efetuadas manualmente.

3- VitremerZ-100

5- Dyract-AP/Z-100

7- Bisfil-2B/Z-100

7- Bsfil-2B/Z-100

1 - Z-100

4 -Dyract/Z-100

6- Freedom/Z-100

Dispersalloy/Z-100

2- Dispersalloy/Z-100
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FIGURA 5.15 -  Ilustração fotográfica característica do índice
severo de microinfiltração correspondente ao
escore 3, resultante na interface Bisfil-
2B/cemento em 25% dos espécimes do grupo 7

Outras explicações podem ser também compatíveis com essa diferença de

comportamento, podendo-se considerar que as resinas quimicamente ativadas são

mais porosas, devido à incorporação de bolhas de ar durante a mistura. Alguns

pesquisadores no entanto defendem a hipótese de que a presença dessas bolhas

aumenta a área de superfície interna livre não aderida, permitindo um maior

escoamento da resina durante a polimerização, decrescendo os estresses

induzidos pela contração 43, 86, 136 . Segundo ALSTER et al. 3, a presença de oxigênio

nestes espaços contribui para a redução de estresses, mas por outro lado interfere

na qualidade da adesão.

Segundo FEILZER et al. 87, tem sido demonstrado que as resinas

fotopolimerizáveis geram maiores estresses durante a contração de polimerização

que as análogas resinas químicas, e essa contração interfere progressivamente na

adesão do material às paredes cavitárias 67.

As resinas fotoativadas, por serem submetidas à rápida e imediata reação

de polimerização, permitem um menor escoamento, pois, durante esta reação não

existe um estágio gel por muito tempo  43, 236. SAKAGUCHI et al. 205 explicaram
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que a resina composta é capaz de escoar durante a fase pré-gel e aliviar o estresse

interno, contudo, na fase de endurecimento do material, o escoamento é limitado e

incapaz de compensar as forças de contração. Portanto, a polimerização pós-gel

tem significância clínica na união resina/dente, podendo causar falhas de união e

conseqüente microinfiltração marginal 236. Quanto menor a capacidade de escoar,

maior será o estresse de contração de polimerização, o qual pode ser decisivo para

o sucesso dos procedimentos adesivos 43, 205, 236.

Autores como KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON 131 observaram uma relação

inversamente proporcional entre a qualidade da margem e o módulo de

elasticidade da resina composta, ou seja, um maior módulo de elasticidade implica

em margens inadequadas. Observaram, portanto, que as resinas compostas

quimicamente ativadas obtiveram melhor adaptação marginal quando

comparadas com as resinas fotopolimerizáveis, resultado atribuído pelos

autores131 à melhor capacidade de fluxo ou de escoamento das resinas

quimiopolimerizáveis. HANSEN; ASMUSSEN 115 também avaliaram a adaptação

marginal das resinas compostas e observaram que, quando adesivos dentinários

eram utilizados, o comportamento frente à contração de polimerização da mesma

forma dependeu de variáveis tais como fluxo e módulo de elasticidade. BAUSCH

et al. 19 descreveram que a contração de polimerização com maior significado

clínico é a que ocorre a partir da transformação gradual do líquido viscoso em um

material rígido, que irá gerar tensões só compensadas pelo fluxo do material.

As resinas fotopolimerizáveis resultam em maior separação das margens

que as resinas quimicamente ativadas, quando a irradiação acontecer

perpendicularmente ao longo eixo da restauração, causando contração horizontal

da camada superficial 236.

Quando uma resina é inserida em uma cavidade e aderida às suas paredes,

pouco se conhece sobre o fluxo do material, entretanto, quando este for

polimerizado livremente, a resina composta contrairá em direção à fonte de luz ou

em direção ao centro da restauração, dependendo do sistema de ativação

empregado. Por outro lado, caso exista adesão às paredes cavitárias, poderá

acontecer que a resina ceda sem gerar tensões nas paredes ou desadapte dessas
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paredes, podendo ainda gerar tensões internas no material. Caso a resina

composta possua flexibilidade suficiente, as tensões geradas durante a

polimerização poderão ser compensadas, porém, em resinas com alto módulo de

elasticidade não ocorre essa compensação, acontecendo em conseqüência

rachaduras e degradação do material, além de sua desunião das paredes

cavitárias130.

HEDGAHL; GJERDET 116 verificaram que os dados referentes às forças de

contração linear de algumas resinas quimicamente ativadas indicaram que,

quanto mais a resina se contrai durante a polimerização, maior será o estresse

desenvolvido quando a mesma for contida. O estresse dependerá da resiliência da

estrutura na qual a resina estará aderida.

Parecem ser grandes as diferenças entre as medidas das forças de contração

e de tensão que ocorrem no esmalte sadio, podendo-se concluir que o estresse

atuante nessa estrutura é baixo comparado às forças de tensão que ali ocorrem 116,

o que provavelmente não acontece em se tratando de dentina.

Ainda com relação aos estresses gerados durante a contração de

polimerização, ASMUSSEN 13 correlaciona a largura da fenda com a quantidade

de monômero diluído observando que, quanto maior o conteúdo deste, menor

será a viscosidade e maior a contração volumétrica.

WALLS et al. 238 relacionaram a contração durante a fotopolimerização, com

o tipo de resina utilizada, peso e calor gerado durante a reação de polimerização.

Os autores 238 observaram haver uma interação entre a quantidade de carga das

partículas da resina e o desprendimento de calor durante a reação de

polimerização, embora não sejam estes os fatores responsáveis pela contração de

polimerização. Existem outras variáveis a serem consideradas como, o tipo e a

quantidade do monômero utilizado como controlador da viscosidade dos

materiais à base de BisGMA. O trabalho de LAI; JOHNSON 138 afirmam que a

contração de polimerização das diferentes resinas está na dependência da

formulação de cada uma delas, ou seja, da concentração dos monômeros e da

carga das partículas.
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KEMP-SCHOLTE;DAVIDSON 130 esclarecem que o aumento das partículas

de carga na composição da resina composta, assim como a diminuição de

monômeros diluentes, não reduzem a formação de fendas marginais, mesmo

porque estas modificações aumentam o módulo de elasticidade e a viscosidade do

material, promovendo maiores tensões durante a contração de polimerização.

Pelos resultados de seus estudos, TORSTENSON; BRÄNNSTRÖM 228

constataram que as duas resinas químicas de micropartículas testadas, associadas

ao Scotchbond reduziram consideravelmente a largura dos gaps, mas as cavidades

restauradas com as resinas híbridas apresentaram somente um ligeiro decréscimo

na largura destes. As mudanças dimensionais dos gaps variaram de acordo com a

baixa temperatura, aumentando em aproximadamente 5 µm. Uma alta

temperatura, por outro lado, não alterou a largura dos mesmos.

Na Dentística Restauradora, a adesão é apontada como responsável pela

redução de fendas criadas na interface entre os materiais restauradores e a

estrutura dentária remanescente, conseqüentemente, uma ótima adesão estaria

relacionada com a redução da microinfiltração junto a estas interfaces 73. Em seus

estudos, MONDELLI et al. 165 relataram que a característica da superfície atacada é

de fundamental importância para a resistência da união, por ser no interior dessa

superfície rugosa que a resina escoa formando os tags, os quais constituem

prolongamentos filamentosos responsáveis em aumentar a magnitude da ligação

mecânica do adesivo à estrutura dentária, correspondendo à base da retenção. A

qualidade da adesão pode ser atribuída à capacidade do sistema adesivo umectar

a superfície e penetrar nos microespaços criados pela ação da solução

condicionadora, formando uma íntima relação, inicialmente com as substâncias

inorgânicas do tecido dental, ao mesmo tempo que se liga quimicamente com a

resina restauradora 165. Vários pesquisadores 9, 73, 100, 117, 165, 195, 209, 235 têm confirmado

que o uso do agente de união é um dos fatores que contribui enormemente com a

redução da infiltração marginal na interface dente/restauração.

Assim como pode ser observado no presente estudo, a resina química

reduz a microinfiltração marginal na interface dente/restauração em comparação
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às resinas compostas fotopolimerizáveis. De maneira semelhante, os resultados do

estudo de LÜSCHER et al. 147, avaliando a microinfiltração marginal e adaptação

das restaurações de resinas compostas, indicaram que a combinação de um

selante adesivo de baixa viscosidade em associação à resina composta

quimicamente ativada, melhora consideravelmente a adaptação marginal e inibe a

microinfiltração em cavidades preparadas de acordo com os princípios de

restauração adesiva. Supõe-se que, nestes casos, as forças geradas durante a

contração de polimerização não excedem a força de adesão mecânica entre o

material, margens e paredes cavitárias.

Existem, por outro lado, estudos que apresentam resultados diferentes.

ARAÚJO et al. 9 verificaram que, tanto a resina fotoativada quanto a

quimioativada, permitem aproximadamente o mesmo índice de infiltração em

restaurações de classe II, empregando-se as resinas P-10 e P-30 associadas ao

Scotchbond, observando-se para as restaurações com resina fotoativada uma

porcentagem ligeiramente inferior de microinfiltração, sendo que a maior

porcentagem desta, independente dos fatores em estudo, ocorreu sempre ao nível

3, ou seja com infiltração atingindo ou ultrapassando a parede axial. O

condicionamento reduziu de 70% para 55% o percentual de infiltração observado.

As duas resinas empregadas propiciaram exatamente a mesma infiltração, como

demonstrado no trabalho de GROSS et al. 108, cujos resultados também não

indicaram haver diferença significante quanto à infiltração marginal ao utilizarem

os mesmos materiais (P-10 e P-30), observando porém ter ocorrido infiltração do

agente corante na região cervical de todas as restaurações. Talvez estes resultados

possam ser explicados tomando por base a composição da fase orgânica das duas

resinas, uma vez que ambas apresentam o sistema monomérico Bis-GMA e 48%

do monômero TEGMA, conforme informam RUYTER; ∅YSAED 203.

Pelo exposto, observa-se que vários são os fenômenos e procedimentos

relacionados à configuração cavitária, ao emprego de resinas quimicamente

ativadas, de baixo módulo de elasticidade, ao tempo de sorpção de água, às

técnicas restauradoras, os quais, caso bem entendidos e aplicados, contribuem
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para minimizar clinicamente os efeitos da contração de polimerização, oferecendo

às restaurações melhor qualidade e longevidade 43.

A tendência atual está voltada para o aprimoramento das resinas

compostas quimicamente ativadas que, até então estavam sendo pouco usadas,

uma vez que a técnica restauradora realizada através da combinação destes

materiais com as resinas fotoativadas passou a ser recomendada com o objetivo

de direcionar a contração de polimerização mais para a estrutura dentária do que

para o centro da massa do material restaurador, combinando assim as vantagens

das resinas fotopolimerizáveis inseridas nas áreas superficiais com a contração

direcionada das resinas químicas inseridas nas áreas internas das restaurações 25.

Referindo-se à interface dos materiais restauradores resinosos, observa-se

que a grande maioria dos espécimes apresentou-se praticamente isento de

infiltração (Tabela 2, Figuras  5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13), sendo que esta quando

evidenciada restringiu-se aos limites superficiais da interface, correspondendo ao

grau 1 de penetração do corante. Isto vem comprovar a inter-relação entre os

materiais resinosos, favorecida pelo condicionamento ácido de uma das

superfícies.

Com relação ao grupo 3, existe na literatura um ponto questionável, o fato

de ser ou não a superfície do ionômero condicionada previamente à aplicação da

resina fluída 46. O fator condicionamento ácido do cimento ionomérico é ainda um

assunto polêmico e de motivo para incessantes estudos 44, 102, 242.

Quando o cimento de ionômero de vidro e a resina composta encontram-se

ligados, parece que a contração de polimerização da resina causa a desunião entre

o ionômero e a superfície dentinária. Em média, a contração volumétrica de uma

resina fotopolimerizável está entre 2,5 a 2,6% 243. Estes resultados levantam várias

questões sobre a possibilidade do cimento de ionômero de vidro prover ou não

adequada retenção à restauração, quando usado como base sobre restaurações de

resinas compostas.

GARCIA-GODOY 102 alegam que as restaurações de resinas compostas

forradas com ionômero de vidro previamente condicionado, não evitam a

microinfiltração, como se esperava.
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MOUNT; PAPAGEORGIOU; MAKINSON 170 esclarecem que as falhas

relacionadas às cavidades restauradas pela técnica do sanduíche, sugeriram que,

no local onde o ionômero foi posicionado em uma fina espessura, o mesmo se

desadaptava da dentina pela contração da resina. O fato do estresse desenvolvido

pela contração de polimerização da resina composta aderida à base de cimento

ionomérico ser capaz de romper a união destes cimentos convencionais à dentina

ou ao cemento, é confirmado por SHORTALL; WILSON 210.

Também LUTZ et al. 149, ao avaliarem a técnica incremental como um meio

de eliminar estresses nas margens das restaurações de resina composta na região

posterior, verificaram a inter-relação da adaptação marginal e a adesividade na

interface resina/ionômero, uma vez que os melhores resultados, com uma

adaptação marginal mais resistente ao estresse, foram obtidos quando não havia

adesão entre a base de cimento de ionômero de vidro e a resina composta.

Segundo estes autores, a adesão entre o cimento ionomérico e a resina não

melhora a qualidade do vedamento marginal. A união entre estes dois materiais

reduz a superfície livre da massa de resina, e não havendo outros mecanismos

para compensar a redução deste volume, induzido pela contração de

polimerização, serão criados estresses na interface dente/restauração; como

resultado, fraturas marginais em esmalte ocorrerão imediatamente após o

acabamento da restauração148, o que vem de certa forma a ser confirmado por

GARCIA-GODOY 102, ao relatarem que a adesão entre estes materiais reduz a

superfície livre da massa de resina e que, sem outros mecanismos para compensar

essa redução de volume induzida pela contração de polimerização, serão criados

estresses na interface dente/restauração. Os resultados por eles obtidos 102

indicaram que as forças geradas pela contração de polimerização da resina,

excedem a força adesiva do ionômero à dentina, a qual se classifica, segundo

DAVIS et al. 68, na ordem de 30 - 100 kg/cm2.

Ainda não é claro o bastante, como a força adesiva na interface

ionômero/dentina se cria pela contração da resina, as conclusões apresentadas

por  DAVIDSON; DE GEE; FEILZER 65 relatam ser a força de contração de

polimerização das resinas de aproximadamente 300 kg/cm2. Assim, observa-se
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não ser a adesão cimento ionomérico/dentina forte o bastante para resistir as

forças geradas pela contração. Mc LEAN; PROSSER; WILSON 157, mostraram que

as forças de ligação entre compósitos e ionômeros condicionados é cerca de 10

Mnm -2 , também demonstrando o quão elevado é este valor, uma vez que a

resistência de união ionômero dentina é de cerca de 4 Mnm -2.

Estudos laboratoriais 157, 242, desenvolvidos para avaliar a resistência de

união ionômero-resina composta quanto à tensão e cisalhamento nesta interface,

concluem que essa união é mais forte do que a força coesiva do próprio ionômero.

TJAN;DUNN 225 acreditam na formação de uma camada iônica com a

dentina, ao mesmo tempo em que se formam áreas de copolímeros com a resina,

eliminando, assim, a necessidade do condicionamento ácido da superfície do

material. Para WEXLER; BEECH242, o ácido aplicado poderá ainda enfraquecer a

superfície do ionômero, tornando-a uma zona propícia a falhas, portanto,

sugerem que, a maneira segura de se proceder é não condicionar a base de

ionômero.

SUBRATA; DAVIDSON 220 abordam que adesões apropriadas entre

ionômero convencional e resina podem ser alcançadas por meios menos

agressivos do que o condicionamento ácido, tais quais abrasão ou somente a

secagem com ar. Mas afirmam ser sempre necessário lançar mão de um desses

três procedimentos, para se obter uma adesão substancial entre os materiais. Para

HINOURA et al. 120, condicionar ou tornar áspera a superfície do ionômero antes

da aplicação da resina, melhora significantemente a união resultante com forças

de união comparáveis às forças que ocorrem entre cimento ionomérico e dentina,

mas o tratamento precoce pelo ácido poderá danificar o cimento de ionômero

imaturo, liberando íons, impedindo a maturação e deixando uma superfície friável 242.

Como qualquer outro fator estudado, os relatos encontrados na literatura

que dizem respeito em se realizar ou não, o condicionamento ácido da superfície

do ionômero, previamente à inserção da resina composta, são também

contraditórios. Enquanto alguns autores dispensam o condicionamento desta

superfície, alegando que o mesmo desfavorece a adaptação, inúmeros outros

autores demonstram in vitro a necessidade desse procedimento.
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Autores como ARAÚJO et al 8 abordam o condicionamento da superfície do

ionômero com ácido fosfórico, como um meio de se conseguir uma melhor adesão

físico-química entre a resina composta e o cimento ionomérico. Estes autores 8

alegam que, quando a superfície do cimento de ionômero for condicionada pelo

ácido, pode haver uma dissociação da matriz endurecida do cimento, resultando

em uma superfície irregular ou porosa. Desta forma, o agente de união deve

penetrar e endurecer nas rugosidades, criando verdadeiros tags retentivos na

interface cimento-resina. Com relação ao tempo de condicionamento, este deve ser

o mais curto possível, mas o suficiente para prover um bom padrão de ataque. O

tempo máximo recomendado é de 30 segundos 13, 73.

Para CHAIN et al. 46, parece evidente atualmente a eficiência do

condicionamento ácido sobre a superfície do ionômero, modificando-a pela ação

do ácido fosfórico, produzindo uma superfície consideravelmente áspera que

propicie retenção para a resina composta. Para estes autores 46, o tempo de

condicionamento influi na qualidade da superfície do cimento, devendo ser

portanto o mais curto possível, de forma a propiciar as retenções desejadas, sem

grande dissolução da matriz poliacrílica. Segundo SMITH; SODERHOLM 217, o

melhor tempo seria de o de 15 segundos, mas este não provê um bom padrão de

condicionamento, portanto o mais aceito é o tempo de 30 segundos. A lavagem

deverá ser executada por no mínimo um tempo correspondente ao da aplicação

do ácido com forte spray ar/água, sendo este procedimento essencial para a

obtenção de excelentes forças de união.

Portanto, surge o questionamento, se caso a superfície do cimento de

ionômero de vidro modificado por resina não sofresse o condicionamento ácido

previamente à inserção da resina composta, modificariam ou não os resultados

obtidos no presente estudo, podendo o Vitremer até mesmo superar o Dyract-AP,

como era esperado. Sob estes aspectos, abrem-se margens para novas

investigações, as quais direcionam para a possibilidade de se obter uma redução

ainda maior da infiltração cervical em restaurações envolvendo margens em

dentina e/ou cemento.
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Através da revisão literária, constata-se que diversas foram as tentativas de

unir materiais resinosos à estrutura dentária, através das várias gerações dos

agentes de união 37, 222, 233, e mesmo com todo o progresso advindo com a técnica

do condicionamento total e posterior “hibridização” dos materiais resinosos com

a estrutura dentinária ainda existem poucos trabalhos de acompanhamento

clínico a longo prazo na literatura, que comprovem os resultados obtidos em

laboratório 78, 124, 229.

Pelo exposto, verifica-se que existe, de alguma forma, a possibilidade

de controlar o grau de estresse desenvolvido durante a polimerização, sendo

indispensável o conhecimento de interação dos fatores relacionados com a

contração, como: a força de união dos adesivos; a capacidade de fluxo e o módulo

de elasticidade da resina composta; o volume de material inserido na cavidade; a

relação entre a superfície aderida e livre, associando-se à configuração cavitária

(fator C); o uso de bases forradoras com cimento de ionômero de vidro ou resinas

modificadas por poliácidos com pequenas partículas de carga; a técnica de

inserção e polimerização do material restaurador e, ainda, o tipo de resina

composta utilizada.

Parece evidente que, quando da utilização de um material apropriado, a

“técnica do sanduíche”favorece a adaptação marginal em restaurações posteriores

de classe II, reduzindo consideravelmente o índice de infiltração na margem

cervical. Contudo, para a obtenção de resultados clínicos satisfatórios, torna-se de

importância primordial, o conhecimento das características intrínsecas do material

a ser empregado e dos procedimentos restauradores capazes de interferir nas

forças de contração de polimerização quando da opção por restaurações estéticas

com materiais resinosos.

Embora sendo este um estudo laboratorial, cujos resultados não podem ser

diretamente estrapolados para situações clínicas, pode ser um guia quanto ao

comportamento dos materiais.

Para finalizar, torna-se importante ressaltar que os materiais restauradores

devem ainda sofrer modificações no sentido de contornar algumas

impropriedades, as quais atuam contrariamente ao processo adesivo. A obtenção
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de materiais que não sofram contração de polimerização e que se comportem de

maneira semelhante à estrutura dentária, durante as mudanças de temperatura e

aplicação de cargas, apresentando uma técnica restauradora menos sensível aos

fatores externos, seria fundamental para o sucesso das restaurações. Associada a

isto, ressalta-se a importância em elucidar melhor a complexidade do substrato

dentinário, para que se possa compreender claramente determinados aspectos de

sua estrutura, principalmente quando da aplicação dos novos sistemas adesivos.
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6- Conclusões

Com base na literatura revisada e nos resultados analisados nas diferentes

condições experimentais propostas, pode-se concluir que:

3 o amálgama Dispersalloy, a resina composta Z-100 e as resinas compostas

modificadas por poliácidos Dyract e Freedom apresentaram respectivamente

os índices mais severos de infiltração marginal, na interface cemento/material

restaurador;

3 não houve diferença estatística significante entre o Dyract-AP e o Vitremer, os

quais reduziram consideravelmente o índice de infiltração marginal nas

interfaces das restaurações;

3 a resina quimicamente ativada Bisfil-2B ocupou uma posição intermediária

com relação à infiltração marginal, destacando-se do ponto de vista estatístico

desfavoravelmente em relação ao Dyract-AP e ao Vitremer; por outro lado,

sobressaiu-se positivamente em comparação aos demais materiais testados;

3 no período de tempo avaliado, o amálgama Dispersalloy em associação à

resina composta não foi eficiente em minimizar a infiltração marginal em

ambas as interfaces analisadas;

 

3 referindo-se à interface dos materiais restauradores resinosos, observou-se que

a grande maioria dos espécimes apresentava-se praticamente isenta de

infiltração, sendo esta, quando evidenciada, restrita aos limites superficiais

 

3 não obstante o melhor comportamento apresentado pela resina composta

modificada por poliácidos Dyract-AP e do cimento de ionômero de vidro

modificado por resina Vitremer, observou-se que nenhum material restaurador

utilizado foi apto em impedir 100% a penetração da solução corante nas

margens cervicais em cemento.
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Abstract

Marginal leakage is one of the clinical problem associated with posterior

resin composite restoration. The aim of this research was to determine the

effectiveness of the marginal sealing of different materials applied at the cervical

third of class II cavities in association with resin composite. Microleakage at the

cement/material interface and between the restorative materials was measured.

Eigth-four human non carie premolars were randomly distributed into seven

groups as follow:

♦ group 1 - (control) –Scotchbond MP/Z-100;

♦ group 2 - Copalite/Dispersalloy/Scotchbond MP/Z-100;

♦ group 3 - Vitremer/ Scotchbond MP/Z-100;

♦ group 4 - Prime & Bond 2.1/Dyract/Scotchbond MP/Z-100;

♦ group 5 - Prime & Bond 2.1/Dyract-AP/Scotchbond MP/Z-100;

♦ group 6 - Stae/Freedom/Scotchbond MP/composite resin Z-100;

♦ group 7 - One Step/Bisfil-2B/Z-100.

Before the teeth were prepared and restored with the various materials, the apexes

were sealed with amalgam. After 24 hours the restorations were polished with

Sof-Lex discs and thermocycled alternately soaked at 5 oC and 55 oC for 20

seconds for a total of 500 cycles. After thermocycling the specimens were coated

with 2 layers of fingernail polish, but the surface sealant did not approximate to

the cement/material interface of the preparation closer than 1.0 mm in one of the

proximal boxes and between the restorative materials interface in the opposite

proximal box. The teeth were immersed in a 2% methylene blue solution for 24

hours at 37 oC. After this period, the teeth were embeded in acrylic bases and

sectioned in 4 to 5 different planes parallel to one another in a cutting machine.
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Microleakage was determined by a qualitative analysis and allowed the following

conclusions:

♦ None of the testing materials avoid 100% microleakage at cervical margins;

♦ Dyract-AP and Vitremer showed statistically significant better results for

marginal sealing, when compared to the other materials;

♦ Bisfil-2B presented better results than Dispersalloy, Z-100, Dyract and

Freedom which showed the worst rates of marginal leakage;

♦ It was not registred dye penetration at the interface materials/resin composite,

except for the amalgam/resin composite interface.
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