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RESUMO

Aguiar SMF. Avaliação in vitro de propriedades mecânicas, químicas e antimicrobianas
de um selante de fossas e fissuras isento de bisfenol A. [Tese]. Ribeirão Preto: Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2010.
Tendo em vista o importante papel desempenhado pelos selantes de fossas e fissuras na
prevenção da cárie dental, o objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro propriedades
mecânicas, químicas e antimicrobianas do selante isento de bisfenol A Embrace WetbondTM. Para
os testes de resistência ao cisalhamento e microinfiltração foram selecionados 135 terceiros
molares hígidos, extraídos de humanos, divididos aleatoriamente em 6 grupos: (I) selante
Fluroshield® sem contaminação; (II) selante Embrace WetbondTM sem contaminação; (III) selante
Fluroshield® contaminado com saliva; (IV) selante Embrace WetbondTM contaminado com saliva;
(V) selante Fluroshield® contaminado com água; e (VI) selante Embrace WetbondTM contaminado
com água. No estudo de resistência ao cisalhamento os dentes foram seccionados no sentido
vestíbulo-lingual, a porção radicular removida e as superfícies mesiais e distais foram embebidas
em resina de poliéster. Após o condicionamento do esmalte, foi aplicado o selante com o auxílio de
uma matriz de Teflon®. Os espécimes foram termociclados e submetidos ao teste de resistência ao
cisalhamento com uma velocidade de 0,5mm/min e célula de carga de 50kgf. Os resultados foram
comparados empregando a análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey. No estudo de
microinfiltração, após o condicionamento do esmalte foi aplicado o selante. Os dentes foram
termociclados, selados na região da câmara pulpar com resina composta, isolados, imersos em
solução de rodamina B a 0,2%, incluídos em resina acrílica, seccionados, lixados, montados em
lâminas, identificados e analisados em microscópio óptico para quantificação da microinfiltração.
Os resultados foram comparados empregando o teste de Kruskal-Wallis e o pós-teste de Dunn. No
estudo de liberação de fluoreto por meio de água aquecida e saliva artificial foram selecionados
dois selantes resinosos contendo fluoreto (Embrace WetbondTM e Fluroshield®), uma resina
composta micro-híbrida (FiltekTM Z-250) e um cimento de ionômero de vidro (Vidrion R). As
determinações de fluoreto foram realizadas por potenciometria direta, utilizando o eletrodo seletivo
combinado de fluoreto. Para o teste de liberação de fluoreto em saliva artificial foram
confeccionados 8 corpos de prova de cada material , os quais foram armazenados em tubos
plásticos contendo saliva artificial, substituída diariamente. Após 15 dias, foi avaliada a quantidade
de fluoreto liberado nas soluções. Os valores obtidos em mV foram convertidos em ppm (µg/ml).
Os resultados foram comparados empregando a análise de variância (ANOVA) e o pós-teste de
Tukey. No estudo da atividade antimicrobiana, efetuado por meio do teste de difusão em ágar pelo
método do poço, foram selecionados dois selantes resinosos contendo fluoreto (Embrace
WetbondTM e Fluroshield®), um cimento de ionômero de vidro (Vidrion R), solução de digluconato
de clorexidina a 1% e soro fisiológico. Foram utilizadas cepas de S. mutans (ATCC 25175 e cepa de
campo), na densidade de 1-2 da escala de McFarland. Após o período de incubação, a zona de
inibição do crescimento microbiano foi mensurada. Os resultados foram comparados empregando a
análise de variância ANOVA e o pós-teste de Bonferroni. O nível de significância em todas as
análises estatísticas foi de 5%. No estudo da dosagem de bisfenol A foram selecionados dois
selantes resinosos (Embrace WetbondTM e Fluroshield®), dispensados em recipientes contendo 3ml
de metanol. Após homogeneização e filtragem, os extratos foram analisados utilizando um
espectrômetro de massas por cromatografia gasosa. Foram realizados testes com as fórmulas
moleculares do bisfenol A (C15H16O2) e do Bis-GMA (C29H36O8). Com base nos resultados obtidos
pôde-se concluir que o selante Embrace WetbondTM apresentou resistência ao cisalhamento
próxima do mínimo aceitável e alta microinfiltração, quando utilizado de acordo com as indicações
do fabricante, em condições de contaminação com umidade. Por outro lado, esse selante
apresentou elevada liberação de fluoreto, tanto em água aquecida quanto em saliva artificial,
apresentou elevada atividade antimicrobiana e não apresentou liberação de bisfenol A e de BisGMA.
Palavras-Chave: Selante de fossas e fissuras; resistência ao cisalhamento; microinfiltração;
liberação de fluoreto; atividade antimicrobiana; dosagem de bisfenol A.

ABSTRACT
Aguiar SMF. In vitro evaluation of mechanical, chemical and antimicrobial properties of
a bisphenol A-free pit-and-fissure sealant [Tese]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2010.
Considering the important role of pit-and-fissure sealants on the prevention of dental caries, the
purpose of this study was to evaluate in vitro the mechanical, chemical and antimicrobial properties
of the bisphenol A-free pit-and-fissure sealant Embrace WetbondTM. For the shear bond strength
and microleakage tests, 135 sound human third molars were selected and randomly assigned to 6
groups: (I) Fluroshield® sealant without contamination; (II) sealant Embrace WetbondTM without
contamination; (III) Fluroshield® sealant contaminated with saliva; (IV) Embrace WetbondTM
sealant contaminated with saliva; (V) Fluroshield® sealant contaminated with water; and (VI)
Embrace WetbondTM sealant contaminated with water. For the shear bond strength test, the teeth
were sectioned in a buccolingual direction, the root portion was removed and the mesial and distal
surfaces were embedded in polyester resin. The sealant was applied to the acid-etched enamel
with the aid of Teflon® matrix. The specimens were thermocycled and subjected to a shearing
force at a crosshead speed of 0.5mm/min with a 50kgf load cell. Data were analyzed statistically
by analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-test. For the microleakage assay, after acid
etching of enamel, the teeth were thermocycled, the pulp chamber was sealed with composite
resin, and the teeth were rendered waterproof, immersed in 0.2% B rhodamine solution,
embedded in acrylic resin, sectioned, ground, mounted on glass slides, identified and analyzed with
an optical microscope for quantification of microleakage. The results were compared by the
Kruskal-Wallis and Dunn’s post-test. Two fluoride-containing resin sealants (Embrace WetbondTM
and Fluroshield®), a microhybrid composite resin (FiltekTM Z-250) and a glass ionomer cement
(Vidrion R) were selected for the fluoride release test in heated water and artificial saliva. Fluoride
measurements were performed with a direct potentiometry using a fluoride ion selective electrode.
For the test in saliva artificial, 8 specimens of each material were fabricated and stored in plastic
tubes containing artificial saliva, which as daily renewed. The amount of fluoride released in the
solutions after 15 days was analyzed, and the the values obtained in mV were converted into ppm
(µg/mL). The results were compared by ANOVA and Tukey’s post-test. Two fluoride-containing
resin sealants (Embrace WetbondTM and Fluroshield®), a glass ionomer cement (Vidrion R), 1%
chlorhexidine digluconate solution and saline were selected for the analysis of the antimicrobial
activity using the agar-well diffusion assay. Suspensions of S. mutans strains (ATCC 25175 and
field strain) with density equivalent to the 1-2 McFarland scale were used. After incubation, the
zones of microbial growth inhibition were measured. The results were compared by ANOVA and
Bonferroni post-test. A significance level of 5% was set for all statistical analyses. For the analysis
of bisphenol A dosage, two resin sealants (Embrace WetbondTM and Fluroshield®) were delivered in
receptacles containing 3ml of methanol. After homogenization and filtering, the extracts were
analyzed under gas chromatography-mass spectroscopy and tests were performed with the
molecular formulas of bisphenol A (C15H16O2) and Bis-GMA (C29H36O8). Based on the obtained
results, it may be concluded that the sealant Embrace WetbondTM presented shear bond strength
near of the minimum acceptable and great microleakage when used according to the
manufacturer’s instructions under moisture contamination conditions. On the other hand, this
sealant presented high fluoride release in both heated water and artificial saliva, showed high
activity antimicrobial and did not present release of bisphenol A or Bis-GMA.
Key words: Pit-and-fissure sealant; shear bond strength; microleakage; fluoride release;
antimicrobial activity; bisphenol A dosage.
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1 INTRODUÇÃO

A consulta à base de dados PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez)
permite evidenciar que, até o momento, foram publicados aproximadamente 2500
trabalhos científicos referentes aos selantes de fossas e fissuras, refletindo o interesse na
aplicação clínica desta técnica, que foi introduzida em 1967 por Cueto e Buonocore e
reconhecida pela American Dental Association, em 1971.
Em função do elevado risco à cárie dental da região de fossas e fissuras (Wilson,
1985; Hyatt, 1923; Bödecker, 1929; Klein e Knutson, 1942; Buonocore, 1955; Newbrun,
1992; Waggoner e Siegal, 1996; dos Santos et al., 2008), materiais capazes de atuar
como barreira física contra o acúmulo de substratos cariogênicos e de biofilme bacteriano
nessa região têm sido introduzidos no comércio especializado facilitando, assim, a
autolimpeza e a higienização. Dentre esses materiais encontram-se os selantes de fossas
e fissuras resinosos auto e fotopolimerizáveis (Simonsen, 2002; Borsatto e Assed, 2005;
Jodkowska, 2008; Beauchamp et al., 2009), os sistemas adesivos (Bonifácio et al., 2009;
Carvalho et al., 2009; Marks et al., 2009), os compômeros (Alonso et al., 2005; Bürgers et
al., 2009; Trachtenberg et al., 2009), os materiais ionoméricos (Alonso et al., 2005; dos
Santos et al., 2008; Bürgers et al., 2009) e as resinas compostas fluidas (Duangthip e
Lussi, 2004; Francescut e Lussi, 2006; Dukic et al., 2009). Os selantes resinosos têm sido
os materiais mais preconizados, pois apresentam adequada viscosidade, retenção,
resistência ao desgaste, vedamento marginal, longevidade e estética (Borsatto e Assed,
2005; Berger et al., 2009; Kolavic Gray et al., 2009).
Diferentes métodos têm sido propostos para a avaliação das propriedades
mecânicas in vitro dos selantes. A resistência à tração (Dhar e Tandon, 1999; Borsatto et
al., 2007), a resistência ao cisalhamento (Al-Sarheed, 2006a; Al-Sarheed, 2006b;
Wadenya et al., 2009), a microinfiltração (Asselin et al., 2008; Yamada et al. 2008;
Burcak Cehreli et al., 2009), a microtração (Perdigão et al., 2005; Ramires-Romito et al.,
2007) e a microdureza (de Alexandre et al., 2006; Yue et al., 2009) estão entre os testes
mais empregados.
O teste de resistência ao cisalhamento consiste na aplicação de uma força paralela
à superfície do dente, com o objetivo de romper a união existente entre o material
restaurador e a superfície dental. Apresenta como vantagens a facilidade de execução, a
reprodutibilidade dos resultados, a confiabilidade e a grande aceitabilidade pelos meios
científicos (Low et al., 1975).
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Estudos in vitro avaliando a resistência ao cisalhamento de selantes ao esmalte
condicionado, contaminado pela saliva ou umidade, têm evidenciado uma significante
diminuição nesta resistência (Hormati et al., 1980; Evans e Silverstone, 1981; O’Brien et
al., 1987; Tulunoglu et al., 1999; Barroso et al., 2005; Torres et al., 2005; Gomes-Silva et
al., 2008; Lepri et al., 2008).
Sabe-se que a resistência ao cisalhamento e a microinfiltração possuem uma
relação inversa (Tulunoglu et al., 1999; Knobloch et al., 2005). Resistência ao
cisalhamento baixa e alta microinfiltração estão associadas com retenção e adesão
inadequadas e a presença de fendas entre o dente e o material, as quais permitem a
infiltração bacteriana. Estas, por sua vez, estão também associadas a diferenças no
coeficiente de expansão térmica entre o material e a estrutura dental, que levam à
contração, expansão e perda de adaptação, após a fotopolimerização (Knobloch et al.,
2005; Torres et al., 2005; Gomes-Silva et al., 2008; Burcak-Cehreli et al., 2009). O
coeficiente de expansão térmica do selante é muito maior que o do dente, sendo este,
por si só, um fator crítico que pode causar microinfiltração (Borem e Feigal, 1994; Hebling
e Feigal, 2000).
Apesar do desenvolvimento das técnicas de condicionamento do esmalte e dos
materiais resinosos utilizados como selantes, ainda não foi possível eliminar a
microinfiltração, a qual é considerada uma das principais causas de falhas dos selantes,
favorecendo a descoloração marginal, o aparecimento de lesões de cárie na interface
dente/material selador e o deslocamento total ou parcial do selante (Vijayaraghavan et
al., 1995; Selecman et al., 2007).
A microinfiltração pode ser definida como a passagem, clinicamente não
detectável, de bactérias, fluidos, substâncias químicas, moléculas e íons pelas fendas na
interface dente/restauração ou dente/selante (Salama, 1998). Muitas técnicas têm sido
utilizadas para a avaliação da microinfiltração, destacando-se os traçadores químicos e
radioativos, a infiltração bacteriana, a indução de lesão de cárie artificial, a pressão de ar,
a análise de ativação de nêutrons e a Microscopia Eletrônica de Varredura, entre outras.
Entretanto, a técnica mais frequentemente empregada com essa finalidade é a que utiliza
a penetração de corantes (Kidd, 1976; Taylor e Linch, 1992; Yamada et al., 2008;
Hevinga et al., 2008).
Pesquisas in vitro, avaliando a penetração do corante na interface selante/esmalte
condicionado, contaminado pela saliva ou umidade, também evidenciaram um significante
aumento na microinfiltração (Borem e Feigal, 1994; Grande et al., 1999; Hebling e Feigal,
2000; Duangthip e Lussi, 2003; Borsatto et al., 2004; Owens e Johnson, 2006; Hevinga et
al., 2007; Askarizadeh et al., 2008).
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Quanto à composição, os selantes podem ou não apresentar fluoreto como uma
alternativa viável para prevenir a ocorrência de lesões de cárie em fossas e fissuras pela
inibição potencial da desmineralização, em decorrência da liberação de fluoreto para o
esmalte (Rock et al., 1996; Morphis et al., 2000; Salar et al., 2007; Trachtenberg et al.,
2009). Os selantes com fluoreto apresentam, também, propriedade remineralizadora e
atividade bactericida e bacteriostática (Forsten, 1990; Borsatto e Assed, 2005; Kozai et
al., 2005; Salar et al., 2007; Bürgers et al., 2009; Griffin et al., 2009).
As propriedades químicas de selantes resinosos, incluindo a liberação de fluoretos
(Forsten, 1990; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al., 1997; Rajtboriraks et al., 2004;
Lobo et al., 2005; Kantovitz et al., 2006; Kavaloglu Cildir e Sandalli, 2007; Salar et al.,
2007; Shen et al., 2007) e as propriedades antimicrobianas (Loyola-Rodrigues e GarciaGodoy, 1996; Kozai et al., 2000; Matalon et al., 2003; Menon Preetha et al., 2007; Amim,
2008; Carvalho et al., 2009) têm sido avaliadas na literatura específica.
Do ponto de vista histórico, as primeiras resinas à base de metacrilato foram
desenvolvidas em meados de 1950 pelos alemães, como polímeros de cianoacrilato,
conhecidos pelo nome de Eastman 910 que, assim como os poliuretanos, apresentavam
comportamento adequado em nível laboratorial, porém deslocavam-se facilmente quando
empregados clinicamente, devido à contração de polimerização e evaporação do
monômero. Esses materiais foram substituídos pelas resinas epóxi-acrílicas que são
dimetacrilatos resultantes do produto da reação do éter do bisfenol A com o glicidil
metacrilato (Bis-GMA), sendo esta a base da maioria dos selantes resinosos atualmente
comercializados. Estes materiais receberam a adição de partículas de carga para a
redução da contração de polimerização e resina epóxica Bis-GMA para melhorar a
resistência e adesividade (Sölderholm e Mariotti, 1999; Borsatto e Assed, 2005).
O bisfenol A (2,2'-bis[4-hidroxifenil]propano) é produzido por uma reação de
catalização ácida do fenol e da acetona. O bisfenol A é um plástico utilizado como
matéria-prima para a produção de resina epóxica e plásticos policarbonatados, sendo
empregado na fabricação de vários produtos, incluindo garrafas e embalagens de
alimentos, mamadeiras, brinquedos, detergentes, pesticidas, automóveis e materiais
odontológicos resinosos, como resinas compostas e selantes de fossas e fissuras. Devido
ao aumento no número de produtos à base de resinas epóxicas e plásticos
policarbonatados, a exposição humana ao bisfenol A tem aumentado rapidamente (Kang
et al., 2006; Lang et al., 2008).
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A matriz resinosa fluida contendo monômero é polimerizada e convertida em um
polímero rígido por meio de reação química ou fotopolimerização. O bisfenol A não
polimerizado pode ser removido do selante ou da resina por meio do desgaste promovido
pela mastigação ou degradado quimicamente ou mecanicamente, podendo ser absorvido
sistematicamente pelo paciente (Völkel et al., 2002; Joskow et al., 2006; Kang et al.,
2006; Azarpazhooh e Main, 2008).
A exposição do organismo ao bisfenol A resulta em alguns efeitos adversos,
principalmente por sua ação estrogênica e pelo seu potencial tóxico agudo para os
organismos aquáticos. Devido ao aumento dos produtos à base de resinas e plásticos, a
exposição humana ao bisfenol A tem aumentado. O meio ambiente, por meio da água, ar
e solo, pode ser uma fonte de exposição ao bisfenol A, porém a fonte primária de
exposição humana são os alimentos. O consumo humano diário de bisfenol A é menor
que 1 µg/kg (micrograma por quilograma), o que pode levar a efeitos destrutivos
adversos no sistema endócrino, especialmente no desenvolvimento de fetal (Kang et al.,
2006).
A ação estrogênica dos polímeros ocorre devido a uma ligação competitiva das
moléculas poliméricas semelhantes ao estrógeno, tal como o bisfenol A, aos receptores
hormonais naturais. O bisfenol A envolve inúmeros fenômenos biológicos, podendo
induzir mudanças em níveis muito baixos e, em estudos com animais, está implicado em
diversos mecanismos e processos fisiológicos, dentre os quais puberdade precoce em
fêmeas e feminilização em machos (Timms et al., 2005), alto risco de câncer de mama
em fêmeas e de próstata em machos (Sasco, 2001), indução do influxo de cálcio, o qual
leva a liberação de prolactina (Palanza et al., 2002), desenvolvimento de hiperglicemia,
tolerância à insulina e diabetes (Alonso-Magdalena et al., 2006), doença cardiovascular
(Lang et al., 2008), concentração anormal de enzimas do fígado (Bindhumol et al., 2003),
interrupção da função das células β-pancreáticas (Ropero et al., 2008), disfunção na
produção do hormônio da tireóide (Moriyama et al., 2002), elevação de espécies de
oxigênio reativo (Ooe et al., 2005) implicadas no mecanismo de estresse oxidativo e
super-regulação do fator de ligação do elemento cAMP-resposta, o qual inibe a apoptose
(Quesada et al., 2002).
Apesar de inúmeros trabalhos da área médica enfatizarem os efeitos adversos do
uso de materiais que liberam bisfenol A no organismo (Yoo et al., 2000; Rubin et al.,
2001; Takai et al., 2001; Al-Hiyasat e Darmani, 2006; Della Seta et al., 2006; Lang et al.,
2008), poucos estudos têm sido realizados, na Odontologia, a esse respeito. Em
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detrimento da grande aceitação e difusão do uso de materiais resinosos na atualidade,
alguns autores avaliaram a presença de bisfenol A na saliva, na urina e no sangue de
pacientes, após a aplicação de selantes na cavidade bucal (Völkel et al., 2002; Joskow et
al., 2006). Esses autores salientaram que, embora o bisfenol A seja conjugado e
excretado rápida e eficientemente pelo organismo humano, e a quantidade de bisfenol A
presente nos selantes resulte em baixos níveis de exposição, a dose mínima necessária
para produzir efeitos adversos no ser humano ainda não foi estabelecida.
Recentemente,

foi

introduzido

no

comércio

especializado

pela

Pulpdent

Corporation, um selante denominado Embrace WetbondTM. De acordo com o fabricante,
este selante é isento de bisfenol A, apresenta fluoreto em sua composição química e
adere quimicamente e micromecanicamente à superfície de esmalte ligeiramente úmida,
promovendo um excepcional selamento contra a microinfiltração.
Na literatura, o selante Embrace WetbondTM foi avaliado com relação à adesividade
de Streptococcus mutans sobre sua superfície (Bürgers et al., 2009) e a sua penetração e
adaptação nas fossas e fissuras (Kane et al., 2009), evidenciando resultados satisfatórios.
Segundo Kane et al. (2009), o selante Embrace incorpora monômeros acrilatos di,
tri e multi-funcionais em uma rede ácida integrada que é ativada pela umidade. Por essa
razão é recomendado o seu uso em superfícies dentais levemente úmidas. Quando
ativado, o material é acídico e quando polimerizado não é afetado pela água. Apresenta
pH neutro e baixa solubilidade em água. Devido à ausência de bisfenol A, o selante pode
apresentar menor contração de polimerização.
Em estudos internos da Empresa, esse selante foi empregado clinicamente,
demonstrando eficácia (O´Donnell, 2008; Hoffman, 2009). No entanto, há escassez de
trabalhos publicados enfocando as propriedades mecânicas, químicas e antimicrobianas
do selante Embrace WetbondTM, a fim de fornecer subsídios para a sua aplicação clínica.
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2 PROPOSIÇÃO
Pelo exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar, in vitro, as seguintes
propriedades do selante de fossas e fissuras Embrace WetbondTM:
1. Propriedades mecânicas, avaliadas por meio do teste de resistência ao
cisalhamento e do teste de microinfiltração, empregando terceiros molares
extraídos de humanos.
2. Propriedades químicas, avaliadas por meio da liberação de fluoreto por
potenciometria direta e dosagem de bisfenol A, por espectrometria de massas.
3. Propriedades antimicrobianas, avaliadas por meio do teste de difusão em ágar,
sobre cepas de Streptococcus mutans (cepa padrão ATCC 25175 e cepa de campo,
originária da cavidade bucal).
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3 MATERIAL E MÉTODOS
O projeto de pesquisa relativo à avaliação da resistência ao cisalhamento e à
microinfiltração foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Processo nº
2009.1.1411.58.6), tendo sido aprovado.
O quadro 1 evidencia as características dos materiais utilizados nos experimentos.
Quadro 1 – Apresentação dos materiais utilizados nos experimentos
Nome comercial

Embrace WetbondTM

Fluroshield®

Descrição

Composição

Fabricante

Selante de fossas e
fissuras
fotopolimerizável isento
de bisfenol A
Selante de fossas e
fissuras resinoso
fotopolimerizável

Monômeros Éster-acrilatos nãopolimerizados, Sílica amorfa,
Partículas de vidro e Fluoreto
de Sódio.
Bis-GMA Uretano modificado,
Trietileno Glicol Di-Metacrilato,
Borosilicato de Alumínio e
Bário, Éster Tetracrílico Ácido
Fosfórico, Fluoreto de Sódio, NMetil Dietanolamina e
Canforoquinona.
Parte Orgânica: Bis-GMA, BisEMA, UDMA e Canforoquinona.
Parte Inorgânica: Zircônia e
Sílica.
Pó: Fluorsilicato de Sódio,
Cálcio e Alumínio, Sulfato de
Bário, Ácido Poliacrílico e
Pigmentos.
Líquido: Ácido Tartárico e Água
Destilada.
Digluconato de Clorexidina a
1% e
Veículo qsp 100ml
-

Pulpdent Corporation – USA

FiltekTM Z-250

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável

Vidrion R

Cimento de Ionômero
de vidro para
restauração

Digluconato de
Clorexidina a 1%

Solução Antimicrobiana

Soro fisiológico

-

Dentsply – USA

3M ESPE – USA

S. S. White – Brasil

Farmácia Doce Erva –
Ribeirão Preto – Brasil
-

3.1 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Seleção dos dentes
Foram obtidos junto ao Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, 45 terceiros molares hígidos, extraídos de humanos e
armazenados em solução de azida de sódio a 0,4%, após a extração. Todos os dentes
foram submetidos à profilaxia com pasta de pedra-pomes e água e escova Robinson,
seguida do exame visual sob lupa estereoscópica, com aumento de 10X (Carl Zeiss, Jena,
Germany) e exame tátil com o auxílio de sonda exploradora, descartando-se aqueles com
trincas, fraturas, lesões de cárie ou anomalias de estrutura.
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Materiais utilizados
Para o condicionamento do esmalte, em todos os grupos, foi utilizado o gel de
ácido fosfórico a 37% (Gel Etchant - Kerr Corporation, Orange, USA). Para os grupos
experimentais foi utilizado o selante Embrace WetbondTM (Pulpdent Corporation,
Watertown, USA) e para os controles o selante Fluroshield® (Dentsply Caulk, Milfor, USA).
Preparo dos dentes para o teste de resistência ao cisalhamento
A avaliação da resistência ao cisalhamento dos materiais estudados foi realizada no
Laboratório de Dentística da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo. A figura 1 ilustra a sequência da metodologia empregada no preparo dos
dentes para realização desse teste. A porção radicular de cada dente foi removida com
um disco diamantado montado em máquina de corte (Minitom - Struers A/S,
Copenhagem, Denmark), 2 milímetros (mm) além da junção amelocementária (Figuras 1A e 1-B). Os dentes foram seccionados no sentido vestíbulo-lingual (Figura 1-C) e as
porções mais convexas das superfícies mesiais e distais foram posicionadas em uma
lâmina de cera rosa 7 (Wilson – Polidental, Cotia, Brasil) colocadas no interior de tubos de
PVC de ¾ de polegada com 2 centímetros (cm) de altura x 2,5cm de diâmetro (Figura 1D). Em seguida, os tubos foram preenchidos com resina acrílica quimicamente ativada

(JET – Clássico, Campo Limpo Paulista, Brasil) (Figura 1-E).
Após a polimerização da resina, os tubos de PVC foram removidos e os cilindros de
resina com os dentes incluídos foram levados à Politriz DP-9U2 (Struers A/S,

Copenhagem, Denmark) e submetidos ao desgaste com lixas d’água de granulação 180
a 400 (Figura 1-F), sob refrigeração, empregadas em ordem decrescente de abrasividade,
até a obtenção de uma superfície de esmalte plana com a extensão de, no mínimo, 3mm
de diâmetro (Figura 1-G). A smear layer foi padronizada com lixa d’água 600 durante 30
segundos (s). Os espécimes foram submetidos à profilaxia com pasta de pedra-pomes e
água e escova Robinson (Figura 1-H), lavados em água corrente e mantidos em água
destilada, a 4○C, em refrigerador, durante 24 horas (h), para reumidificar os tecidos
dentais. Decorrido esse período, os espécimes foram mantidos à temperatura ambiente
durante 2h.
Em seguida, a superfície do esmalte foi delimitada com o auxílio de uma fita
isolante com um orifício central de 3mm de diâmetro obtido, por meio de um perfurador
(Figuras 1-I e 1-J). Essa delimitação foi realizada com as seguintes finalidades: definir a
área de teste numa dimensão constante, para que os cálculos de resistência adesiva
fossem efetuados apenas em relação à área avaliada; evitar que o excesso de selante na
superfície de esmalte interferisse na distribuição das tensões durante o teste e
comprometesse sua validade; e assegurar que o material fosse inserido apenas na
superfície desejada, pois após a colocação da matriz, a visualização da área exata a ser
avaliada ficaria prejudicada (Figura 1-K).

Figura 1 – Sequência da metodologia empregada – Teste de resistência ao cisalhamento.

A. Secção da porção radicular em máquina de corte.
B. Superfície oclusal da coroa dental de um terceiro molar.
C. Secção da coroa no sentido vestíbulo-lingual, para obtenção de 2 hemi-coroas (mesial e distal).
D. Hemi-coroa posicionada em uma lâmina de cera no interior do anel de PVC.
E. Inclusão da hemi-coroa em resina acrílica, com a face externa voltada para baixo.
F. Politriz.
G. Hemi-coroa incluída em resina acrílica, após desgaste com lixa para obtenção de uma superfície plana.
H. Profilaxia da superfície de esmalte polida com escova Robinson, pedra-pomes e água.
I.

Perfuração da tira de fita isolante.

J.

Fita delimitadora perfurada.

K. Corpo de prova com a fita delimitadora posicionada.
L. Mesa metálica.
M. Matriz de Teflon bi-partida.
N. Mesa metálica com a matriz e o cilindro preenchido com o selante.
O. Aparelho fotopolimerizador.
P. Matriz totalmente preenchida com o selante.
Q. Separação da matriz.
R. Remoção da fita isolante delimitadora.
S. Cilindro de selante aderido à superfície do esmalte.
T. Estufa.
U. Máquina de termociclagem.
V. Máquina de Ensaios Universal – Lâmina e dispositivo de preensão do corpo de prova.
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Divisão dos grupos
Os dentes foram divididos aleatoriamente em 6 grupos de 15 hemi-coroas cada,
seguindo a especificação da ISO TR-11405 (ISO, 1994) relativa ao número de dentes
preconizados para a realização de testes de resistência ao cisalhamento. Os dentes de
cada grupo foram submetidos aos procedimentos descritos a seguir.

GRUPO I (Controle)
A superfície do esmalte foi condicionada com gel de ácido fosfórico a 37% por 15s,
lavada com água por 20s e seca com jato de ar isento de partículas oleosas por 10s, até a
obtenção de uma superfície esbranquiçada com aspecto de giz. Em seguida, foi aplicado o
selante Fluroshield®.

GRUPO II (Experimental)
A superfície do esmalte foi condicionada com gel de ácido fosfórico a 37% por 15s,
lavada com água por 20s e seca com jato de ar isento de partículas oleosas por 10s, até a
obtenção de uma superfície esbranquiçada com aspecto de giz. Em seguida, foi aplicado o
selante Embrace WetbondTM.

GRUPO III (Controle)
Após o condicionamento ácido da superfície do esmalte, foram efetuadas a
lavagem e secagem, da mesma forma descrita para o grupo anterior. Em seguida, os
espécimes foram contaminados com 0,01 mililitros (ml) de saliva humana fresca, durante
20s e secos com jato de ar isento de partículas oleosas, por 5s. A seguir, foi aplicado o
selante Fluroshield®.

GRUPO IV (Experimental)
A superfície do esmalte foi condicionada, lavada e seca da mesma forma que a
descrita para os grupos anteriores. Em seguida, os espécimes foram contaminados com
0,01ml de saliva humana fresca, durante 20s e secos com jato de ar isento de partículas
oleosas, por 5s. A seguir, foi aplicado o selante Embrace WetbondTM.

GRUPO V (Controle)
Após o condicionamento ácido da superfície do esmalte, foram efetuadas a
lavagem e secagem, de forma semelhante aos demais grupos. Em seguida, os espécimes
foram lavados com água da seringa tríplice durante 5s e o excesso de umidade foi
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removido com papel absorvente, deixando a superfície do esmalte levemente úmida. A
seguir, foi aplicado o selante Fluroshield®.

GRUPO VI (Experimental)
Após a realização do condicionamento ácido da superfície do esmalte, foram
efetuadas a lavagem e secagem, de forma semelhante aos demais grupos. Em seguida,
os espécimes foram lavados com água da seringa tríplice, durante 5s e o excesso de
umidade foi removido com papel absorvente, deixando a superfície do esmalte levemente
úmida. A seguir, foi aplicado o selante Embrace WetbondTM.
Aplicação dos selantes
Os corpos de prova foram acoplados a uma mesa metálica (Figura 1-L),
desenvolvida no “Houston Biomaterial Research Center”, a qual permite pressionar a
superfície de esmalte plana de encontro a uma matriz de Teflon® bipartida, com um
orifício central formando uma cavidade cilíndrica de 4mm de altura e 3mm de diâmetro
(Figura 1-M), na área de contato com o esmalte.
Com o bloco em posição e devidamente fixado, os selantes Fluroshield® e Embrace
WetbondTM foram aplicados nos diferentes grupos, por meio do orifício da matriz (Figura
1-N)

e

fotopolimerizados

por

40s

(Figura

1-O)

empregando

uma

unidade

fotopolimerizadora com densidade de energia de 450 miliWatts por centímetro quadrado
(mW/cm2) (XL 3000 - 3M Dental Products, St Paul, USA), calibrado por meio da
mensuração da quantidade de emissão de luz, utilizando um radiômetro (Demetron – Kerr
Corporation, Orange, USA).
Em seguida, os corpos de prova foram retirados da mesa metálica (Figura 1-P) e a
matriz separada (Figura 1-Q) e removida (Figura 1-R) obtendo-se, desta forma, um
cilindro de selante aderido à superfície do esmalte (Figura 1-S). Os espécimes foram
armazenados em água destilada a 37○C, em estufa (Olidef CZ – Ribeirão Preto, Brasil)
durante 48h (Figura 1-T) e, a seguir, foram submetidos a um regime de termociclagem
em máquina para termociclagem (Ética Equipamentos Científicos S/A, São Paulo, Brasil)
de 500 ciclos, com variação de temperatura entre 5 e 55°C, com 30s de imersão em cada
banho, e tempo de 3s entre os banhos (Figura 1-U). Após a temociclagem, os dentes
foram novamente imersos em água destilada e mantidos em estufa a 37○C, durante 14h,
conforme previamente descrito por Barroso et al. (2005), Torres et al. (2005), GomesSilva et al. (2008) e Lepri et al. (2008).
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Ao final deste período, os espécimes foram secos com jatos de ar, levados à
máquina de ensaios universal (MEM 2000 - EMIC Ltda., São José dos Pinhais, Brasil) e
submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento, com uma velocidade de 0,5 milímetro
por minuto (mm/min) e célula de carga de 50 quilogramas força (Kgf) (Figura 1-V). Os
valores obtidos em quilograma força por centímetro quadrado (Kgf/cm2) foram anotados
e, então, convertidos e expressos em valores de carga/área Mega Pascal (MPa), utilizando
a seguinte fórmula:
MPa = (Resistência ao cisalhamento em Kgf/cm2) x (9,8N)
Área adesiva em mm2
1Kgf = 9,8 Newton (N)
Área = ττr2 (mm2)

Após o teste de resistência ao cisalhamento, as superfícies de esmalte foram
analisadas em lupa estereoscópica (Nikon 88286, Honshu, Japan), com aumento de 40x,
para a determinação do tipo de fratura ocorrido, considerando-se:
•

Fratura adesiva: quando a fratura ocorreu exatamente na interface
dente/selante.

•

Fratura coesiva: quando a fratura ocorreu no corpo do material ou no
substrato dental, mantendo a interface intacta.

•

Fratura mista: quando houve na mesma área rompimento de parte da
união adesiva, como também fratura no corpo do material ou no substrato
dental.

I

K

Análise estatística

Os resultados da resistência ao cisalhamento dos diferentes grupos foram

E

comparados utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism® 4 (GraphPad Software

F

G

In., San Diego, EUA), por meio da análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey. O

A
nível de significância
adotado foi de 5%.
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3.2 MICROINFILTRAÇÃO
Seleção dos dentes
Foram obtidos junto ao Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, 90 terceiros molares hígidos, extraídos de humanos e
armazenados em solução de azida de sódio a 0,4%, após a extração. Todos os dentes
foram submetidos à profilaxia com pasta de pedra-pomes e água e escova Robinson,
seguida do exame visual sob lupa estereoscópica, com aumento de 10X Carl Zeiss e
exame tátil com o auxílio de sonda exploradora, descartando-se aqueles com trincas,
fraturas, lesões de cárie ou anomalias de estrutura.
Materiais utilizados
Para o condicionamento do esmalte, em todos os grupos, foi utilizado o gel de
ácido fosfórico a 37% (Gel Etchant). Para os grupos experimentais foi utilizado o selante
Embrace WetbondTM e para os controles o selante Fluroshield®.
Divisão dos grupos
Os dentes foram divididos aleatoriamente em 6 grupos de 15 dentes cada (n=15),
seguindo a especificação da ISO TR-11405 (ISO, 1994) relativa ao número de dentes
preconizados para a realização de testes de microinfiltração. A avaliação da
microinfiltração dos materiais estudados foi realizada no Laboratório de Dentística da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A porção
radicular de cada dente foi removida com um disco flexível diamantado montado em
máquina de corte (Minitom), 2mm além da junção amelocementária. Os dentes de cada
grupo foram submetidos aos procedimentos descritos a seguir.

GRUPO I (Controle)
A superfície do esmalte oclusal foi condicionada com gel de ácido fosfórico a 37%
por 15s, lavada com água por 20s e seca com jato de ar isento de partículas oleosas por
10s, até a obtenção de uma superfície esbranquiçada com aspecto de giz. Em seguida, foi
aplicado o selante Fluroshield®.

MATERIAL E MÉTODOS
Soraia Monique Fiorati Aguiar

45

GRUPO II (Experimental)
A superfície do esmalte oclusal foi condicionada com gel de ácido fosfórico a 37%
por 15s, lavada com água por 20s e seca com jato de ar isento de partículas oleosas por
10s, até a obtenção de uma superfície esbranquiçada com aspecto de giz. Em seguida, foi
aplicado o selante Embrace WetbondTM.

GRUPO III (Controle)
Após o condicionamento ácido da superfície do esmalte oclusal, foram efetuadas a
lavagem e secagem, da mesma forma descrita para o grupo anterior. Em seguida, os
espécimes foram contaminados com 0,01ml de saliva humana fresca, durante 20s e secos
com jato de ar isento de partículas oleosas, por 5s. A seguir, foi aplicado o selante
Fluroshield®.

GRUPO IV (Experimental)
A superfície do esmalte oclusal foi condicionada, lavada e seca da mesma forma
que a descrita para os grupos anteriores. Em seguida, os espécimes foram contaminados
com 0,01ml de saliva humana fresca, durante 20s e secos com jato de ar isento de
partículas oleosas, por 5s. A seguir, foi aplicado o selante Embrace WetbondTM.

GRUPO V (Controle)
Após o condicionamento ácido da superfície do esmalte oclusal, foram efetuadas a
lavagem e secagem, de forma semelhante aos demais grupos. Em seguida, os espécimes
foram lavados com água da seringa tríplice durante 5s e o excesso de umidade foi
removido com papel absorvente, deixando a superfície do esmalte levemente úmida. A
seguir, foi aplicado o selante Fluroshield®.

GRUPO VI (Experimental)
Após a realização do condicionamento ácido da superfície do esmalte oclusal,
foram efetuadas a lavagem e secagem, de forma semelhante aos demais grupos. Em
seguida, os espécimes foram lavados com água da seringa tríplice durante 5s e o excesso
de umidade foi removido com papel absorvente, deixando a superfície do esmalte
levemente úmida. A seguir, foi aplicado o selante Embrace WetbondTM.
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Técnica de Aplicação do selante
O selante foi aplicado na superfície oclusal com um pincel, iniciando pelo centro da
fissura e estendendo para as vertentes das cúspides evitando a inclusão de bolhas. A
seguir, foi realizada a fotopolimerização utilizando uma unidade fotopolimerizadora XL
3000 com densidade de energia de 450mW/cm2, calibrada por meio da mensuração da
quantidade de emissão de luz, utilizando um radiômetro (Demetron).
A sondagem da superfície oclusal com sonda exploradora foi efetuada para
verificar a adaptação marginal do selante e a presença de bolhas, bem como na tentativa
de remoção do selante, para verificar a sua retenção.
Preparo dos dentes para o teste de microinfiltração
Após a fotopolimerização do selante, os dentes foram armazenados em água
destilada em estufa a 37°C, durante 7 dias. A figura 2 ilustra a sequência da metodologia
empregada no preparo dos espécimes para a realização do teste de microinfiltração.
Os dentes foram termociclados automaticamente, por meio de banhos de água

D
E 5 e 55°C, com 30s de imersãoC
F em cada banho, e 3s de
A
alternados
às temperaturas de
tempo de transferência entre os banhos, perfazendo um total de 500 ciclos (Figura 2-A).
A seguir, os dentes foram secos à temperatura ambiente e o selamento da região
correspondente à câmara pulpar foi realizado com resina composta (FiltekTM Z-250 - 3M

Dental Products, St. Paul, USA) recoberta por uma camada de impermeabilizante de
presa rápida (Resina Epóxica Araldite® - Brascola Ltda., São Bernardo do Campo, Brasil),
e por duas camadas de esmalte cosmético (Colorama, São Paulo, Brasil) em toda a
superfície dentária, exceto numa faixa de 2mm ao redor das margens do selante (Figuras
2-B e 2-C).
Após a secagem do esmalte cosmético, os dentes foram armazenados em água
destilada por 2h, à temperatura ambiente e, posteriormente, imersos em solução aquosa
de Rodamina B a 0,2% (Figura 2-D), durante 24h, lavados e escovados com escovas
manuais em água corrente durante 10 minutos (min) para a remoção do corante
superficialmente aderido ao esmalte cosmético, e mantidos à temperatura ambiente
durante 6h para secagem e fixação do corante nas estruturas dentárias. Após este
período, as camadas de Araldite® e de esmalte cosmético foram removidas utilizando-se
um instrumento afiado (Figura 2-E).
Os dentes foram incluídos em uma matriz de silicone (Figura 2-F) preenchida com
resina acrílica quimicamente ativada JET (Figura 2-G). Após a polimerização da resina
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(Figuras 2-H e 2-I), os dentes foram seccionados no sentido vestíbulo-lingual com um
disco diamantado refrigerado a água em uma máquina de secção de tecidos
mineralizados Minitom (Figura 2-J) obtendo-se 4 secções de 1mm de espessura por
dente, as quais foram lixadas manualmente com lixas de granulação 400 e 600,
finalizando com granulações de 1000 a 1200, para obtenção de uma superfície lisa com
espessura final de aproximadamente 0,25mm, aferida com paquímetro (Contenco
Indústria e Comércio Ltda., Belo Horizonte, Brasil).
As secções de cada elemento dental foram fixadas em lâminas com éster de
cianoacrilato (Super Bonder® – Henkel Loctite Adesivo Ltda., Itapevi, Brasil), num total de
4 secções por lâmina (Figura 2-K). As lâminas foram devidamente identificadas de acordo
com o grupo ao qual pertenciam e analisadas para detectar e medir a profundidade da
infiltração marginal em microscopia óptica com 2,5X de aumento (Axio Scope – Carl Zeiss,
New York, USA) (Figura 2-L). O microscópio encontrava-se conectado a uma câmera de
vídeo (TK-1270 – JVC, Tokyo, Japan), por meio de um anel com 10X de aumento, para
ampliação e envio da imagem para um computador, onde foi digitalizada e analisada
empregando o programa KS 300 - v 2.0 (Kontron Elektronik, Dusseldorf, Germany) o qual
permitiu a padronização das avaliações e a mensuração quantitativa da microinfiltração,
em mm.
Inicialmente, com o auxílio do programa KS 300, mensurou-se linearmente a
extensão do selante na altura das cúspides vestibulares e linguais/palatinas até o fundo
da fissura, em mm. Em seguida, mensurou-se nas mesmas regiões, a penetração do
corante ao longo da interface dente/selante, também em mm. A porcentagem da
microinfiltração foi calculada a partir dos dados da penetração do corante em relação à
extensão do selante. Para cada lâmina foi calculada a média da microinfiltração nos 4
cortes, o que permitiu, posteriormente, a obtenção da média para os respectivos grupos.

Figura 2 - Sequência da metodologia empregada - Teste de microinfiltração.
A. Máquina de termociclagem.

D

B. Dente isolado com resina composta, resina epóxica e esmalte cosmético (vista oclusal).
C. Dente isolado com resina composta, resina epóxica e esmalte cosmético (vista lateral).
D. Imersão do dente isolado no corante Rodamina B a 0,2%.
E. Aspecto do dente após imersão no corante Rodamina B a 0,2%.
F. Dente posicionado na matriz de silicone para a confecção do corpo de prova.
G. Inclusão do dente e preenchimento da matriz de silicone com resina acrílica quimicamente ativada.
H. Polimerização da resina acrílica quimicamente ativada.
I.

Corpo de prova confeccionado.

J. Máquina de secção de tecidos mineralizados com o corpo de prova posicionado.
K. Lâmina com quatro secções correspondentes a um dente selado.
L. Microscópio óptico conectado ao computador.
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Análise estatística

B

L

Os resultados da microinfiltração dos diferentes grupos foram comparados
utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism® 4, por meio do teste nãoparamétrico de Kruskal-Wallis e o pós-teste de Dunn. O nível de significância adotado foi
de 5%.
3.3 LIBERAÇÃO DE FLUORETO

A determinação do conteúdo de fluoreto foi realizada no Laboratório de Bioquímica
do Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto – USP. Para a realização deste trabalho foi empregado o método do eletrodo
seletivo de fluoreto, preconizado por Frank e Ross Jr. (1967). O método baseia-se na
medida da diferença de potencial do eletrodo em contato com a amostra. As
determinações de fluoreto nas diferentes amostras foram realizadas por potenciometria
direta, utilizando o eletrodo seletivo combinado de fluoreto (Orion - modelo 2008 Thermo Electron Corporation, Orion Products, Beverly, USA) acoplado a um aparelho
analisador digital de pH (pHmetro Micronal B315, São Paulo, Brasil). Como ajuste de força
iônica e de pH foi utilizado o tampão citrato 0,5 mol por litro (mol/l), pH 5,5, na
proporção de 1:1 amostra tampão (Spadaro, 1986). A concentração de fluoreto nas
amostras (x), foi determinada pelo valor do respectivo potencial obtido (y) e empregando
a equação da reta Y=a+b log x, obtida por regressão linear de leituras em triplicatas de
soluções diluídas convenientemente, a partir de uma solução-padrão de fluoreto, sendo
“a”, o coeficiente linear da reta (slope) e “b”, o coeficiente angular.
Testes realizados
Inicialmente foi realizado o teste de liberação do fluoreto por meio de água
aquecida, para verificar se o selante Embrace WetbondTM apresentava fluoreto em sua
composição. Como o selante apresentou fluoreto, foi realizado o teste de liberação de
fluoreto em saliva artificial, para quantificar a liberação de fluoreto em função do tempo.
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Materiais utilizados
Foram selecionados dois selantes resinosos contendo fluoreto em sua composição
química: o Embrace WetbondTM (experimental) e o Fluroshield® (controle). Foi utilizada a
resina composta micro-híbrida fotopolimerizável FiltekTM Z-250 como controle negativo, e
o cimento de ionômero de vidro convencional Vidrion R (S. S. White Artigos Dentários
Ltda., Rio de Janeiro, Brasil) como controle positivo.
a) Liberação de fluoreto em água
Este estudo foi realizado com a finalidade de verificar se os materiais estudados
apresentavam fluoreto em sua composição. Em estudo piloto prévio evidenciou-se que a
liberação

do

fluoreto

por

meio

de

água

aquecida

apresentava

resultados

significantemente maiores que a liberação em água à temperatura ambiente. Com relação
à liberação do fluoreto total, o estudo piloto permitiu constatar também que a liberação
do fluoreto por meio de ácido apresentava resultados similares à liberação por meio de
água aquecida comprovando, desta forma, que o fluoreto provavelmente não se
encontrava covalentemente ligado. Por esta razão, foi realizada a liberação em água
aquecida. As amostras para cada condição experimental foram efetuadas em triplicata.

Curva de calibração da liberação de fluoreto em água
Para a obtenção dos resultados, inicialmente foi obtida a curva de calibração do
fluoreto, apresentada na figura 3.
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Figura 3 - Curva de calibração da liberação de fluoreto em água.
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A curva de calibração foi obtida a partir de leituras em miilivolt (mV) de soluçõespadrão de fluoreto de sódio. A temperatura foi mantida constante, pois diferenças de 1ºC
na temperatura das soluções podem implicar em erros de até 2%. As concentrações de
fluoreto variaram entre 1 e 200 microgramas (µg). Estas soluções foram acondicionadas
em frascos plásticos e mantidas em refrigerador por, no máximo, 30 dias. No momento
da determinação da concentração de fluoreto pipetou-se 0,5ml da solução-padrão (diluída
e mantida em geladeira) e 0,5ml de tampão citrato 0,5mol/l, pH 5,5, sendo o mesmo
procedimento realizado nas avaliações de todas as amostras (proporção amostra/tampão
de 1:1). Somente curvas de calibração com porcentagem de variação de até 10% para
todos os padrões foram aceitas.

Procedimentos laboratoriais do estudo da liberação de fluoreto em água
Após obtenção das curvas de calibração, foi efetuada a análise da liberação de
fluoreto em água do Embrace WetbondTM, Fluroshield® e FiltekTM Z-250, retirados
diretamente da embalagem original e sem fotopolimerização. O Vidrion R foi manipulado
de acordo com as instruções do fabricante e imediatamente diluído em água. Para o
estudo da liberação do fluoreto total por meio da água foram colocados, em béqueres de
25ml, 250 miligramas (mg) de cada material, pesados em balança eletrônica de precisão
(±0,01mg) (BG 4000 - Gehaka Ltda, São Paulo, Brasil). Em seguida, foram adicionados
4,5ml de água MilliQ e 0,5ml de HCl 1:1, seguido de aquecimento até o aparecimento das
primeiras bolhas em ebulição, porém sem ferver, e colocados em agitação por 10min em
um agitador magnético. A solução foi, então, transferida para uma proveta de 12,5ml,
onde foram adicionadas de 3 a 4 gotas do indicador azul de bromotimol. Em seguida,
foram adicionados amoníaco 1:1 até o aparecimento da cor azul e turvação da solução e
ácido cítrico 7% até viragem do azul para coloração amarela. A seguir, o volume foi
completado para 25ml com água MilliQ. Após homogeneização da solução, foram
pipetados 500 microlitros (µl) da mesma, e adicionados 500µl da solução tampão citrato
0,5mol/l, pH 5,5. A solução foi homogeneizada novamente, sendo efetuada a leitura, em
mV, em eletrodo seletivo combinado para fluoreto. Finalmente, a concentração foi
calculada a partir da equação da reta, obtendo-se a quantidade de fluoreto liberada, em
µg, que foi convertida em ppm. A figura 4 apresenta o eletrodo seletivo combinado de
fluoreto utilizado para a determinação da concentração de fluoreto dos materiais.

56

MATERIAL E MÉTODOS
Soraia Monique Fiorati Aguiar

Figura 4 - Eletrodo seletivo combinado para fluoreto utilizado para a
determinação da concentração de fluoreto dos materiais.

b) Liberação de fluoreto em saliva artificial
A saliva artificial foi utilizada na tentativa de reproduzir o ambiente bucal, já que
esta apresenta a mesma composição da saliva humana.

Curva de calibração da liberação de fluoreto em saliva artificial
Para a obtenção dos resultados, inicialmente foi obtida a curva de calibração do
fluoreto, apresentada abaixo (Figura 5), da mesma forma descrita anteriormente.
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ppm FFigura 5 - Curva de calibração da liberação de fluoreto em saliva artificial.
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Procedimentos laboratoriais para o estudo da liberação de fluoreto em saliva artificial
A figura 6 ilustra a metodologia empregada para a realização do teste de
liberação de fluoreto em saliva artificial. Para este estudo, foram confeccionados corpos
de prova para cada material a ser estudado: Embrace WetbondTM, Fluroshield®, FiltekTM Z250 e Vidrion R (Figura 6-A). Os diferentes materiais foram introduzidos em matrizes de
Teflon com dimensões padronizadas de 3mm de altura por 5mm de diâmetro, construídas
na Oficina de Precisão do Campus da USP de Ribeirão Preto e polimerizados de acordo
com as especificações dos fabricantes (Figura 6-B). Foram confeccionados 8 corpos para
prova de cada material (Figura 6-C). Por meio de balança de precisão eletrônica BG 4000
foi pesada a massa média aproximada de cada grupo de materiais obtendo-se os
seguintes valores: Embrace WetbondTM – 0,1059 gramas (g); Fluroshield® – 0,1027g;
Vidrion R – 0,1144g; Resina composta FiltekTM Z-250 – 0,1402g. Em seguida, os corpos
de prova de cada material foram armazenados individualmente em tubos plásticos
(Eppendorf AG, Hamburg, Germany) contendo 1ml de saliva artificial (Figura 6-D).
Diariamente, durante um período de 15 dias, cada corpo de prova foi colocado em um
novo tubo plástico contendo 1ml da saliva artificial, sendo a liberação de fluoreto
mensurada na solução resultante (Figura 6-E). Após 15 dias, foi efetuada a leitura, em
mV, nos 15 frascos obtidos para cada corpo de prova em eletrodo para fluoreto. Para
realizar-se a leitura foram pipetados 0,5ml da saliva artificial de cada tubo de ensaio onde
estava armazenado o corpo de prova e 0,5ml da solução tampão citrato 0,5mol/l, pH 5,5
(Figura 6-F), que foi homogeneizada antes da leitura em eletrodo para fluoreto. Após
cada leitura, o eletrodo do aparelho foi devidamente lavado e seco e a solução
desprezada. Desse modo, foi obtida a liberação diária de fluoretos dos materiais
estudados e pôde-se calcular a concentração de fluoreto presente na saliva artificial por
meio da equação da reta.

Figura 6 - Sequência da metodologia empregada – Teste de liberação de fluoreto em saliva artificial.
A. Materiais empregados.
B. Confecção dos corpos de prova na matriz de Teflon.
C. Corpo de prova com 3mm de altura e 5mm de diâmetro.
D. Corpo de prova colocado individualmente no tubo plástico, contendo 1ml de saliva artificial, onde foi
mantido por 1 dia.
E. Bandeja com tubos plásticos, na qual foram efetuadas as trocas dos corpos de prova a cada dia, por um
período de 15 dias.
F. Tampão citrato 0,5mol/l, pH 5,5 na proporção de 1:1 amostra/tampão, empregado para ajuste da força
iônica e pH.
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Análise estatística
Os resultados da liberação de fluoreto dos diferentes materiais foram comparados
utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism® 4, por meio da análise de variância
(ANOVA) e pós-teste de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5%.

3.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada no Laboratório de
Microbiologia do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP.
Para a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro foram utilizados dois selantes
resinosos com fluoreto em sua composição química: (Embrace WetbondTM e Fluroshield®),
um cimento de ionômero de vidro convencional (Vidrion R), solução de digluconato de
clorexidina a 1% (Farmácia Doce Erva, Ribeirão Preto, S.P., Brasil) como controle positivo
e soro fisiológico como controle negativo.
Cepas microbianas utilizadas
Foram utilizadas duas cepas de Streptococcus mutans: cepa padrão ATCC
(American Type Culture Collection) 25175 e cepa de campo, originária da cavidade bucal.
Procedimentos microbiológicos
A figura 7 ilustra a sequência da metodologia empregada para a obtenção dos
inóculos, formação das camadas e halos de inibição para a avaliação da atividade
antimicrobiana pelo teste de difusão em ágar. Os inóculos foram obtidos por meio da
diluição em salina das cepas cultivadas em TSb (Tryptic Soy Broth - DifcoTM, Detroit, USA)
na densidade de 1-2 da escala de McFarland (Figuras de 7-A a 7-C). Para o teste de
difusão em ágar foi empregado o método do poço, utilizando o meio de cultura TSA
(Tryptic-Soy-Agar - DifcoTM, Detroit, USA).
No fluxo laminar, a camada base (base layer) foi obtida vertendo-se 12ml de meio
de cultura TSA, a 50ºC, em placas de Petri de 20X100mm, esterilizadas (Figura 7-D).
Após solidificação da camada base, adicionou-se a camada seed (seed layer), composta
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de 8ml de meio de cultura TSA, a 50ºC, com 106 ufc por ml do inóculo original (escala 1-2
de McFarland) (Figura 7-E).
Após solidificação, foram realizadas 7 perfurações (poços) equidistantes na
superfície do meio de cultura, com 5mm de diâmetro utilizando uma guia para a
marcação dessas perfurações (Figuras 7-F e 7-G). Cada poço foi preenchido com um dos
materiais a serem testados. O Vidrion R foi manipulado de acordo com as especificações
do fabricante e colocado nos poços até o seu preenchimento total, imediatamente após
sua manipulação (Figura 7-H). Após o preenchimento dos poços, os selantes resinosos

A
foram fotopolimerizados
por 40s por meio de uma unidade fotopolimerizadora XL 3000
com densidade de energia de 450mW/cm2 nos dois lados do poço ficando, assim, o
material completamente polimerizado (Figura 7-I).
O teste foi efetuado em cinco repetições para cada material testado. As placas
foram mantidas à temperatura ambiente por duas horas, para que ocorresse a prédifusão dos materiais. A seguir, as placas foram incubadas em microaerofilia (sistema de
chama de vela), a 37ºC por 24h.
Mensuração dos halos de inibição
O efeito inibitório dos materiais sobre Streptococcus mutans foi avaliado por meio
da formação dos halos de inibição, após o período de incubação, mensurados em
milímetros, com uma régua, sob luz refletida (Figura 7-J).

Figura 7 - Sequência da metodologia empregada – Teste de difusão em ágar.
A. Diluição em salina das cepas cultivadas em TSb.
B. Inóculos identificados.
C. Inóculos armazenados em estantes.
D. Camada base.
E. Camada seed.
F. Guia para a marcação das sete perfurações (poços) equidistantes na superfície do meio de cultura, com
5mm de diâmetro.
G. Perfuração dos poços na superfície do meio de cultura.
H. Preenchimento completo dos poços com os materiais.
I. Materiais polimerizados.
J. Halo de inibição formado pelo efeito inibitório do material.
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Análise estatística
Os resultados da atividade antimicrobiana dos diferentes materiais foram
comparados utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism® 4 por meio da análise
de variância ANOVA e pós-teste de Bonferroni. O nível de significância adotado foi de 5%.
3.5 DOSAGEM DE BISFENOL A

A determinação do conteúdo de bisfenol A nos selantes foi realizada no
Laboratório de Química Orgânica do Departamento de Física e Química da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, por meio do método de análise por
espectrometria de massas.
Materiais utilizados
Foram empregados dois selantes resinosos: o Embrace WetbondTM, isento de
bisfenol A segundo o fabricante, e o Fluroshield®, à base de Bis-GMA.
Obtenção e processamento das amostras
Foi dispensada uma gota de cada selante em um recipiente numerado contendo
3ml de metanol, o qual é um solvente utilizado para espectrometria de massas de íons
positivos com baixos valores de pH. Foram realizados testes com as fórmulas moleculares
do bisfenol A (C15H16O2) e do Bis-GMA (C29H36O8) (Moraes e Lago, 2003; Crotti et al.,
2006).
Processamento das amostras
A solução foi colocada em um agitador de tubos (AP56 – Phoenix, Viçosa, Brasil)
durante um minuto para homogeneização e solubilização do selante no metanol. Logo
após, foram coletados 1ml da solução e 1ml de metanol com uma seringa descartável e
realizada nova homogeneização na seringa. A seguir, a solução foi filtrada por uma
unidade filtrante descartável de 0,45 µm e 13mm diâmetro (MILLEX HV - Millipore Lote
BGKN61236, São Paulo, Brasil).
Quantificação do bisfenol A
Após filtragem, os extratos foram analisados utilizando um espectrômetro de
massas de alta resolução por cromatografia gasosa (UltrOTOFQ ESI-TOF Mass
Spectrometer - Bruker Daltonics, Billerica, EUA) a uma resolução estabelecida de 0 a
1.000 para o peso molecular (Figura 8). Como o aparelho é de alta resolução, antes da
realização dos testes, foi necessária a sua calibração interna e externa. Para a calibração
interna foi utilizada uma solução de NA-TFA a 10mg/ml e para a externa uma solução de
Formiato de Sódio a 10mM.
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Figura 8 - Espectrômetro de massas de alta resolução por
cromatografia gasosa (UltrOTOFQ ESI-TOF Mass
Spectrometer).

O experimento foi realizado por meio de uma bomba de infusão com fluxo de 100
microlitros por hora (µl/h), em fase móvel para a solubilização: MeOH. O modo de
detecção foi o positivo, indicado para substâncias básicas, devido à facilidade de serem
protonadas. O aparelho foi calibrado com as seguintes especificações: energia de 4000
volts, capilar de 4500 volts, saída do capilar de 300 volts, lente 1 – 55 volts, lente 2 – 25
volts, transferência 60 microsegundos (µs) e saída de colisão 60µs. Os íons
monoisotópicos foram monitorados na razão massa para carga (m/z) 2281145 para
quantificar e confirmar a presença de bisfenol A (C15H16O2) (Figura 9) e 512 para o BisGMA (C29H36O8) (Figura 10). A quantificação foi obtida usando diluição calibrada dos
isótopos com um limite de detecção de 0,1 nanograma por mililitro (ng/ml). Os testes
foram realizados em triplicata com os dois selantes analisados.

Figura 9 – Estrutura molecular do
bisfenol A (C15H16O2).

Figura 10 - Estrutura molecular do
Bis-GMA (C29H36O8).

A análise dos resultados foi efetuada por meio da comparação da presença ou
ausência de bisfenol A e de Bis-GMA nos materiais avaliados.
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4 RESULTADOS
4.1 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Os resultados obtidos no teste de resistência ao cisalhamento estão apresentados na
tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Valores de resistência ao cisalhamento, em MPa, observados nos diferentes grupos
Grupos
Espécimes

Fluroshield

Embrace
9,64

Fluroshield+
Saliva
19,40

Embrace+
Saliva
4,92

Fluroshield+
Água
6,84

Embrace +
Água
11,43

1

27,62

2

26,77

7,64

15,86

6,35

14,89

6,09

3

10,97

9,35

13,97

4,35

2,39

10,81

4

21,49

8,95

10,13

4,45

0

8,58

5

24,18

14,26

14,41

0

0

8,75

6

19,34

6,72

0

6,45

0

13,56

7

22,51

0

20,48

8,00

0

9,02

8

21,54

7,64

13,25

1,55

0

10,03

9

18,94

4,95

13,93

1,92

7,80

3,70

10

8,31

7,35

16,24

2,86

0

8,03

11

17,46

8,45

17,65

4,32

0

8,58

12

15,52

5,81

20,30

11,07

0

1,81

13

18,97

7,03

9,29

3,87

0

5,96

14

20,21

9,20

19,57

7,14

0

4,95

15

17,52

7,76

15,28

7,10

0

7,23
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Tabela 2 – Média e desvio padrão da resistência ao cisalhamento observada nos diferentes grupos
Fluroshield

Embrace
7,730

Fluroshield+
Saliva
16,19

Embrace+
Saliva
4,520

Fluroshield+
Água
1,216

Embrace+
Água
7,902

Média

20,93

Desvio Padrão

3,610

1,400

3,145

2,355

2,669

3,063

A análise dos resultados obtidos evidenciou diferença estatisticamente significante
entre os grupos (p<0,05). O resultado da comparação dos grupos dois a dois encontra-se
apresentado na figura 11. Observou-se maior resistência ao cisalhamento para o selante
Fluroshield®, estatisticamente diferente (p<0,05) do selante Fluroshield® contaminado
com saliva, seguidos pelo selante Embrace WetbondTM contaminado com água e pelo
selante Embrace WetbondTM, que apresentaram similaridade estatística e foram
estatisticamente superiores ao selante Embrace WetbondTM contaminado com saliva. O
selante Fluroshield® contaminado com água apresentou os piores resultados.
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Figura 11 – Comparação dos valores de resistência ao cisalhamento nos espécimes dos diferentes grupos.
Letras diferentes refletem diferença estatisticamente significante.

As tabelas 3 e 4 apresentam a classificação e a média das porcentagens,
respectivamente, dos diferentes tipos de fraturas observados nos grupos 1 a 6.
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Tabela 3 – Classificação dos diferentes tipos de fraturas observados nos grupos 1 a 6
Grupos
Espécimes

Fluroshield

Embrace
adesiva

Fluroshield+
Saliva
Adesiva

Embrace+
Saliva
adesiva

Fluroshield+
Água
adesiva

Embrace+
Água
Adesiva

1

adesiva

2

coesiva

mista

Mista

mista

mista

Adesiva

3

coesiva

mista

Adesiva

adesiva

adesiva

Coesiva

4

mista

adesiva

Adesiva

adesiva

adesiva

Mista

5

mista

adesiva

Mista

adesiva

adesiva

Adesiva

6

coesiva

adesiva

Adesiva

adesiva

adesiva

Mista

7

mista

adesiva

Mista

adesiva

adesiva

adesiva

8

mista

adesiva

Coesiva

adesiva

adesiva

mista

9

mista

adesiva

Mista

adesiva

adesiva

adesiva

10

mista

adesiva

Adesiva

adesiva

adesiva

mista

11

adesiva

adesiva

Coesiva

adesiva

adesiva

adesiva

12

mista

adesiva

Adesiva

mista

adesiva

adesiva

13

mista

adesiva

Adesiva

adesiva

adesiva

mista

14

mista

adesiva

Coesiva

adesiva

adesiva

mista

15

coesiva

adesiva

Mista

adesiva

adesiva

mista

As porcentagens dos tipos de fraturas por grupo estão apresentadas na tabela 4.
Tabela 4 – Média das porcentagens dos diferentes tipos de fraturas por grupo
Grupos
Tipo de
Fratura
Adesiva

Fluroshield

Embrace

Embrace+
Saliva
86,66

Fluroshield+
Água

86,66

Fluroshield+
Saliva
46,66

Embrace+
Água
46,66

13,33

Coesiva

26,66

0

20

0

0

6,66

Mista

60,01

13,34

33,34

13,34

6,67

46,68
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Os espécimes onde foram aplicados o selante Fluroshield® apresentaram 13,33%
de fraturas adesivas quando este foi aplicado de acordo com as instruções do fabricante,
46,66% de fraturas adesivas quando contaminado com saliva e 93,33% de fraturas
adesivas quando contaminado com água. Por outro lado, os espécimes onde foi aplicado
o selante Embrace WetbondTM apresentaram 46,66% de fraturas adesivas quando este foi
aplicado de acordo com as instruções do fabricante, ou seja, com presença de umidade.
No entanto, as porcentagens de fraturas adesivas para este material foram de 86,66%
quando aplicado em ausência de umidade ou em presença de contaminação com saliva.
4.2 MICROINFILTRAÇÃO

Os resultados obtidos no teste de microinfiltração estão apresentados nas tabelas 5 e
6.
Tabela 5 – Valores de microinfiltração, em porcentagens, observados nos diferentes grupos
Grupos
Espécimes

Fluroshield

Embrace
81,36

Fluroshield+
Saliva
0

Embrace+
Saliva
100,00

Fluroshield+
Água
100,00

Embrace+
Água
100,00

1

0

2

0

100,00

0

100,00

100,00

100,00

3

0

100,00

0

100,00

100,00

100,00

4

0

72,39

0

100,00

100,00

80,37

5

0

100,00

0

77,32

100,00

100,00

6

0

100,00

80,32

100,00

100,00

63,98

7

0

100,00

0

75,00

100,00

100,00

8

0

64,70

42,41

63,33

100,00

100,00

9

0

26,02

37,50

56,52

100,00

50,10

10

0

90,70

12,50

100,00

100,00

20,39

11

0

92,27

0

100,00

100,00

100,00

12

0

100,00

0

100,00

100,00

100,00

13

0

91,99

62,50

100,00

100,00

100,00

14

0

100,00

0

56,13

100,00

51,57

15

0

100,00

0

59,26

100,00

18,99
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Tabela 6 – Média e desvio padrão da microinfiltração observada nos diferentes grupos
Fluroshield

Embrace
87,96

Fluroshield+
Saliva
15,68

Embrace+
Saliva
85,84

Fluroshield+
Água
100,0

Embrace+
Água
79,03

Média

0,0

Desvio Padrão

0,0

19,77

25,86

18,17

0,0

29,24

A análise dos resultados obtidos evidenciou diferença estatisticamente significante
entre os grupos (p<0,05). O resultado da comparação dos grupos dois a dois encontra-se
apresentado na figura 12. Observou-se menor microinfiltração nos espécimes onde foi
utilizado o selante Fluroshield®, estatisticamente diferente (p<0.05) do selante
Fluroshield® contaminado com saliva, seguidos pelos outros três grupos onde empregouse o selante Embrace WetbondTM (Embrace WetbondTM, Embrace WetbondTM contaminado
com saliva e Embrace WetbondTM contaminado com água). O grupo onde empregou-se o
selante Fluroshield® contaminado com água apresentou os maiores valores de
microinfiltração (p<0.05).
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Figura 12 – Comparação dos valores de microinfiltração nos espécimes dos diferentes grupos. Letras
diferentes refletem diferença estatisticamente significante.

A figura 13 ilustra a microinfiltração observada nos diferentes grupos.

Figura 13 – Microinfiltração observada nos diferentes grupos.
A. Grupo I – Fluroshield®.
B. Grupo II – Embrace WetbondTM.
C. Grupo III – Fluroshield® contaminado com saliva.
D. Grupo IV – Embrace WetbondTM contaminado com saliva.
E. Grupo V – Fluroshield® contaminado com água.
F. Grupo VI – Embrace WetbondTM contaminado com água.
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4.3 LIBERAÇÃO DE FLUORETO

As concentrações de fluoreto, em ppm, liberadas em água, nas amostras dos
diferentes materiais, estão apresentadas nas tabelas 7 e 8.
Tabela 7 – Concentrações de fluoreto (ppm) presentes na composição
dos diferentes materiais, no estudo de liberação em água
Amostras
Materiais

1

2

3

Fluroshield

1444

1606

1524

Embrace

4476

4476

4580

Filtek

<0,1

<0,1

<0,1

Vidrion R

3664

3714

3564

Tabela 8 – Média e desvio padrão da liberação de fluoreto (ppm) em água, dos diferentes materiais

Média
Desvio Padrão

Fluroshield

Vidrion R

Embrace

Filtek

1.524.667

3.647.333

4.510.663

0.100

81.002

76.376

60.044

0.000

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade que mostrou que a distribuição
do erro amostral não foi normal. Procedeu-se à transformação dos dados para logarítmo,
obtendo-se a distribuição normal. A análise de variância evidenciou diferença significante
entre os grupos (p<0,05).
Observou-se maior liberação de fluoreto no selante Embrace WetbondTM, seguido
pelo cimento Vidrion R, e, estatisticamente diferente (p<0,05) do selante Fluroshield®. A
resina composta Filtek Z250TM apresentou quantidade insignificante de fluoreto liberada
(p>0.05) (Figura 14).
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Figura 14 – Comparação das concentrações de fluoreto (ppm) em água, liberadas dos diferentes materiais.
Letras diferentes refletem diferença estatisticamente significante.

As concentrações de fluoreto, em ppm, liberadas em saliva, nas amostras dos
diferentes materiais, estão apresentadas na tabelas 9, 10, 11 e 12.

Tabela 9 – Média e desvio padrão da liberação de fluoreto (ppm) em saliva artificial do selante Embrace WetbondTM durante o período de 15 dias do experimento
Dias
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M

49,99

25,27

8,690

8,690

5,560

2,797

1,233

1,335

1,147

2,332

1,651

1,208

5,836

4,963

4,827

DP

1,989

0,7301

1,443

1,443

0,4874

0,3885

0,2791

0,1374

0,1233

0,6213

0,1696

0,1044

1,160

0,1275

0,1620

Tabela 10 – Média e desvio padrão da liberação de fluoreto (ppm) em saliva artificial do selante Fluroshield® durante o período de 15 dias do experimento
Dias
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M

40,49

2,267

1,352

0,7615

0,5951

0,5092

0,3321

0,4006

0,5616

0,8153

0,5084

0,3239

0,2265

0,2223

0,2272

DP

1,421

0,9683

0,6013

0,2895

0,3236

0,2040

0,1142

0,1920

0,2793

0,3754

0,2321

0,1723

0,03455

0,02653

0,03043

Tabela 11 – Média e desvio padrão da liberação de fluoreto (ppm) em saliva artificial do cimento de ionômero de vidro Vidrion R durante o período de 15 dias do
experimento
Dias
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M

34,01

18,79

11,26

7,013

6,680

6,081

5,336

6,407

4,567

3,316

4,804

6,687

5,189

4,693

4,578

DP

5,793

3,999

1,816

1,857

0,5804

0,8175

0,4700

0,4768

1,402

0,3668

0,6078

0,6347

0,1622

0,1944

0,1376

Tabela 12 – Média e desvio padrão da liberação de fluoreto (ppm) em saliva artificial da resina composta FiltekTM Z-250 durante o período de 15 dias do experimento
Dias
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M

0,3440

0,2570

0,2243

0,1848

0,09124

0,08451

0,08806

0,07286

0,1175

0,06882

0,07874

0,09250

0,2518

0,2734

O,2734

DP

0,1710

0,1245

0,07296

0,04208

0,02898

0,01258

0,01315

0,00605

0,03740

0,02591

0,02166

0,02951

0,00594

0,00904

0,00904
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Com relação ao estudo da liberação de fluoreto em saliva artificial, observou-se
que embora tenha sido semelhante nos diferentes grupos, houve diferença significante
nos valores de liberação encontrados comparando-se os materiais.
Apenas o Vidrion R apresentou valores mensuráveis de liberação de fluoreto
durante todo o período experimental, com considerável liberação nas primeiras 24 horas,
sendo que a maior liberação ocorreu até o quarto dia. Durante todo o experimento, o
Vidrion R liberou significantemente mais fluoreto que a resina FiltekTM Z250 e que o
selante Fluroshield®. Além disso, verificou-se uma tendência de estabilização na liberação
de fluoreto do Vidrion R. O selante Embrace WetbondTM liberou nas primeiras 24 horas a
maior concentração de fluoreto dentre todos os materiais avaliados. Com relação ao
selante Fluroshield®, observou-se maiores valores de liberação nos três primeiros dias. As
figuras 15, 16, 17 e 18 apresentam as liberações de fluoreto em saliva artificial
observadas nos diferentes materiais.
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Figura 16 - Liberação diária de fluoreto
em saliva artificial nos corpos
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Figura 17 - Liberação diária de fluoreto em
saliva artificial nos corpos de
prova do cimento Vidrion R.
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Figura 18 - Liberação diária de fluoreto
em saliva artificial nos
corpos de prova da resina
composta Filtez Z250TM.

A análise estatística evidenciou que inicialmente, o selante Embrace WetbondTM
apresentou o maior valor de liberação de fluoreto (p>0,05) seguido pelo Vidrion R. O
selante Fluroshield® apresentou valores iniciais mais baixos de liberação de fluoreto
quando comparado ao Embrace WetbondTM e ao Vidrion R (p<0,05), enquanto que a
resina FiltekTM Z250 apresentou valores praticamente desconsideráveis (p<0,05).
Os resultados da comparação da liberação de fluoreto em saliva artificial
observada nos corpos de prova dos diferentes materiais estão apresentados na figura 19.
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Figura 19 - Comparação da liberação de fluoreto em saliva artificial observada nos
corpos de prova dos diferentes materiais. Letras diferentes refletem
diferença estatisticamente significante.

4.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Os resultados obtidos no estudo da atividade antimicrobiana, por meio do teste de
difusão em ágar, estão apresentados nas tabelas 13 e 14.
Tabela 13 – Diâmetro (em mm) dos halos de inibição do crescimento microbiano ocasionados pelos
diferentes materiais
Materiais
Repetição

Fluroshield

Embrace

Vidrion R

Smp Sm

Smp Sm

Smp Sm

Soro
Fisiológico
Smp Sm

1

0

0

10

10

7

6

0

0

20

21

2

0

0

10

9

11

6

0

0

21

21

3

4

0

9

10

8

6

0

0

21

20

4

0

0

9

10

6

5

0

0

21

21

5

0

0

9

11

6

6

0

0

20

21

Smp: Streptococcus mutans: cepa padrão ATCC 25175
Sm: Streptococcus mutans: cepa de campo.

Clorexidina
Smp Sm
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Tabela 14 – Média e desvio padrão da atividade antimicrobiana dos diferentes materiais
Materiais
Fluroshield

Média
Desvio Padrão

Embrace

Vidrion R

Soro
Fisiológico

Clorexidina

Smp

Sm

Smp

Sm

Smp

Sm

Smp

Sm

Smp

Sm

0,8

0

9,4

10

7,6

5,8

0

0

20,6

20,8

1,788854

0

0,547723

0

0

0,707107 2,073644 0,447214

0,547723 0,447214

Smp: Streptococcus mutans: cepa padrão ATCC 25175
Sm: Streptococcus mutans: cepa de campo.

A figura 20 apresenta a comparação dos halos de inibição de crescimento
microbiano, em mm, frente à 2 cepas de microrganismos (Streptococcus mutans: cepa
padrão da ATCC 25175 e Streptococcus mutans: cepa de campo, originária da cavidade
bucal), observados com os diferentes materiais (Embrace WetbondTM, Fluroshield®,
Vidrion R, Digluconato de Clorexidina a 1% e soro fisiológico).

25

Halos de inibição (mm)

Smp
c

c

20

Sm

15
10

b

b
b
b

5
a

0

a

Fluroshield

a

Embrace

Vidrion R

a

Soro

Clorexidina

Figura 20 - Comparação dos halos de inibição, em mm, observados nos diferentes materiais, frente a 2
cepas de microrganismos. Letras diferentes refletem diferença estatisticamente significante.
Smp: Streptococcus mutans: cepa padrão da ATCC 25175
Sm: Streptococcus mutans: cepa de campo, originária da cavidade bucal.

Comparando-se os cinco materiais e as duas cepas bacterianas estudadas,
observou-se maior atividade antimicrobiana para a clorexidina (p<0.05). O Embrace
WetbondTM e o Vidrion R não apresentaram diferença significante entre si (p>0,05). No
entanto, quando comparou-se esses materiais com o Fluroshield® e com o soro
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fisiológico, observou-se diferença significante (p<0.05), os quais apresentaram os piores
resultados e foram estatisticamente semelhantes (p>0,05). O tipo de cepa bacteriana,
padrão ou de campo, não influenciou a atividade antimicrobiana dos materiais avaliados.

4.5 DOSAGEM DE BISFENOL A

Pelo modo positivo, o íon pode ser encontrado isolado (pela dissociação em
hidrogênio e hidroxila), como próton (protonado +1) ou associado ao sódio (+23) ou ao
potássio (+39), ambos últimos conhecidos como modo “adulto”.
Pelas fórmulas moleculares, tanto o bisfenol A quanto o Bis-GMA, apresentam
massas baixas. No selante Embrace WetbondTM não foi detectada a presença de bisfenol
A, nem de Bis-GMA. Em contrapartida, no selante Fluroshield® não foi detectado o
bisfenol A, porém foi encontrado o Bis-GMA associado ao sódio (5352389), que contém
bisfenol A.
As figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26 apresentam os espectros de dosagem do
bisfenol A e do Bis-GMA observados nas amostras dos selantes Embrace WetbondTM e
Fluroshield®.
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Figura 25 – Espectro do Fluroshield® na segunda
repetição do experimento.
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5 DISCUSSÃO
O desenvolvimento rápido e constante dos materiais odontológicos que vem
ocorrendo nas últimas décadas, muitas vezes faz com que esses sejam introduzidos
precocemente no comércio especializado, antes mesmo de serem avaliados em diferentes
níveis de pesquisa. Embora inúmeros trabalhos tenham sido publicados, nos últimos anos,
avaliando os selantes de fossas e fissuras (Low et al., 1975; O’Brien et al., 1987; Cooley
et al., 1990; Forsten, 1990; Mejare e Mjor, 1990; Hatibovic-Kofman e Koch, 1991; Borem
e Feigal, 1994; Botha et al., 1994; Vijayaraghavan et al., 1995; Loyola-Rodriguez e
Garcia-Godoy et al., 1996; Rock et al., 1996; Waggoner e Siegal, 1996; Garcia-Godoy et
al., 1997; Grande et al., 1998; Dhar e Tandon, 1999; Tulunoglu et al., 1999; Hebling e
Feigal, 2000; Kozai et al., 2000; Morphis et al., 2000; Pulgar et al., 2000; Brock et al.,
2001; Fuks et al., 2002; Simonsen, 2002; Duangthip e Lussi, 2003; Matalon et al., 2003;
Borsatto et al., 2004; Duangthip e Lussi, 2004; Rajtboriraks et al., 2004; Zuanon, 2004;
Alonso et al., 2005; Barroso et al., 2005; Eminkahyagil et al., 2005; Knobloch et al., 2005;
Lobo et al., 2005; Perdigão et al., 2005; Torres et al., 2005; Al-Hiyasat e Darmani, 2006;
Al-Sarheed, 2006a; Al-Sarheed, 2006b; de Alexandre et al., 2006; Francescut e Lussi,
2006; Joskow et al., 2006; Kantovitz et al., 2006; Owens e Johnson, 2006; Ashwin e
Arathi, 2007; Borsatto et al., 2007; Celiberti e Lussi, 2007; Hevinga et al., 2007;
Kavaloglu Cildir e Sandalli, 2007; Menon Preetha et al., 2007; Ramires-Romito et al.,
2007; Salar et al., 2007; Selecman et al., 2007; Shah et al., 2007; Shen et al., 2007;
Amim, 2008; Asselin et al., 2008; Azarpazhooh e Main, 2008; Askarizadeh et al., 2008;
dos Santos et al., 2008; Gomes-Silva et al., 2008; Hevinga et al., 2008; Jodkowska et al.,
2008; Lepri et al., 2008; O’Donnell, 2008; Yamada et al., 2008; Beauchamp et al., 2009;
Berger et al., 2009; Bonifácio et al., 2009; Burcak Cehreli et al., 2009; Dukic et al., 2009;
Griffin et al., 2009; Hoffman, 2009; Kolavic Gray et al., 2009; Marks et al., 2009;
Wadenya et al., 2009; Yue et al., 2009), o selante Embrace WetbondTM, lançado
recentemente, foi avaliado em um número reduzido de estudos (Bürgers et al., 2009;
Kane et al., 2009) .
Esses poucos estudos publicados sobre o selante Embrace WetbondTM enfocaram

in vitro propriedades como adesão microbiana sobre sua superfície (Bürgers et al., 2009)
e a sua adaptação e penetração nas fossas e fissuras (Kane et al., 2009). Em função
desse pequeno número de trabalhos publicados sobre o Embrace WetbondTM a
comparação com os resultados obtidos no presente estudo torna-se impossibilitada.
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5.1 DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

Os resultados do teste de resistência ao cisalhamento, observados no selante
Fluroshield® (média de 20,93 MPa), em ausência de contaminação por umidade, estão de
acordo com Alonso et al. (2005), que compararam diferentes selantes de fossas e fissuras
e materiais restauradores, empregados na Odontologia minimamente invasiva, no esmalte
dental humano e encontraram os maiores valores de resistência ao cisalhamento para o
selante Fluroshield® (25,92 ± 8,83 MPa).
Os resultados de resistência ao cisalhamento do presente estudo também
concordam com os achados de Barroso et al. (2005) onde, na ausência de contaminação
salivar, o selante Fluroshield® apresentou alta resistência ao cisalhamento (12,39 ± 4,34
MPa), estatisticamente significante quando comparada ao Clinpro.
A retenção do selante é dependente da qualidade da sua adesão ao esmalte
condicionado. Essa retenção é frequentemente avaliada em nível laboratorial pelo teste de
resistência ao cisalhamento (Fuks et al., 2002), que é considerado confiável e eficiente na
realização de estudos comparativos para a determinação da adesividade dos materiais à
estrutura dental (Vijayaraghavan et al., 1995; Alonso et al., 2005).
As forças na interface entre o material e a estrutura dental não são uniformes e
são altamente dependentes da configuração da carga aplicada e dos parâmetros
empregados no teste de resistência ao cisalhamento (Knobloch et al., 2005). Neste
estudo, todos os espécimes foram submetidos aos testes de resistência ao cisalhamento,
com uma velocidade de 0,5 mm/min e célula de carga de 50 Kgf, valores estes,
empregados na maioria dos trabalhos e compatíveis com a estrutura dental e com os
materiais utilizados (Alonso et al., 2005; Barroso et al., 2005; knobloch et al., 2005;
Torres et al., 2005; Al-Sarheed, 2006; Gomes-Silva et al., 2008; Lepri et al., 2008).
Estudos têm mostrado que a resistência ao cisalhamento entre o selante e a
superfície do esmalte contaminada com umidade ou saliva humana diminui drasticamente
(Tulunoglu et al., 1999; Barroso et al., 2005; Torres et al., 2005; Gomes-Silva et al.,
2008; Lepri et al., 2008). Esses resultados estão de acordo com o presente estudo, em
que a adesão ao esmalte contaminado com saliva (média de 16,19 MPa) e umidade
(média de 1,216 MPa) foi marcadamente inferior à registrada sob condições de não
contaminação para o selante Fluroshield®

(média de 20,93 MPa). Estes dados são

coerentes, visto que o selante Fluroshield® é um material resinoso, de natureza
hidrofóbica e que apresenta comportamento insatisfatório em presença de umidade. Tal
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situação pode ser explicada pelo fato de que a retenção dos selantes é um processo
micromecânico estabelecido pela infiltração e polimerização do selante na rede de
microporosidades criada pelo condicionamento ácido da superfície do esmalte. Devido à
alta reatividade do esmalte, induzida pelo condicionamento ácido, mesmo exposições de
um segundo a saliva são consideradas suficientes para criar uma película que oclui os
microporos. Isso leva a uma alteração ultraestrutural na morfologia do esmalte
condicionado que impede a formação adequada dos tags ou prolongamentos do selante
responsáveis pela adesão mecânica. Consequentemente, quando a formação dos tags é
afetada pelo contato inadvertido com saliva ou umidade durante o procedimento de
selamento, pobre adesão e falhas no selante devem ser esperadas (Barroso et al., 2005;
Borsatto e Assed, 2005; Palma-Dibb et al., 2005; Torres et al., 2005).
No presente estudo, foram avaliadas duas condições de contaminação com
umidade: saliva e água. A saliva foi escolhida para simular uma situação clínica de
contaminação no ambiente da cavidade bucal, que poderia ocorrer na impossibilidade do
uso de isolamento absoluto. Nessa situação, após a contaminação com saliva foi efetuada
a secagem de elemento dental com jato de ar, até a obtenção de aspecto branco opaco,
previamente à aplicação do selante.
Por outro lado, a água foi escolhida tendo em vista que o fabricante do selante
Embrace WetbondTM preconiza que, após o condicionamento ácido, o material seja
aplicado sobre a superfície dental ligeiramente úmida. Esse fato pode explicar a
observação de valores inferiores de resistência ao cisalhamento após contaminação com
água (média de 1,216 MPa) no selante Fluroshield® pois, do ponto de vista clínico,
quando emprega-se esse material não é indicada a manutenção de umidade na superfície
dental.
Já o selante Embrace WetbondTM apresentou resultados semelhantes quando
aplicado convencionalmente (superfície dental seca) (média de 7,730 MPa) e em
condições de contaminação com água (média de 7,902 MPa), o que está de acordo com o
fabricante, que preconiza a utilização deste material em condições de umidade, alegando
ser este um composto hidrofílico. Apesar do selante Embrace WetbondTM ter apresentado
valores de resistência ao cisalhamento inferiores após contaminação com água (média de
7,902 MPa), esse valor foi relativamente próximo ao mínimo aceitável para que um
selante se comporte bem do ponto de vista clínico (8 a 10 MPa) (Grandhi et al., 2001;
Tortamano et al., 2002; Cacciafesta et al., 2003).
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Segundo Kane et al. (2009) o selante Embrace incorpora monômeros acrilatos di,
tri e multi-funcionais em uma rede ácida integrada, que é ativada pela umidade. Por essa
razão é recomendado o seu uso em superfícies dentais levemente úmidas. Quando
ativado, o material é acídico e quando polimerizado não é afetado pela água. Apresenta
pH neutro e baixa solubilidade em água. Devido à ausência de bisfenol A, o selante pode
apresentar menor contração de polimerização.
Em relação à contaminação por saliva, o selante Embrace WetbondTM apresentou
resultados inferiores à aplicação convencional e em condições de contaminação com água
(média de 4,520 MPa), o que pode ser explicado pela composição química da saliva, a
qual pode ter interferido com a adesão desse selante à superfície do esmalte. Estudos
adicionais são necessários para esclarecer as razões dessas diferenças.
Os materiais odontológicos utilizados como selantes de fossas de fissuras devem
preencher uma série de requisitos para que possam ser aplicados clinicamente. Uma das
propriedades destes materiais que devem ser avaliadas é o vedamento marginal. Apesar
do grande desenvolvimento dos materiais odontológicos, nem mesmo os selantes mais
modernos conseguiram eliminar a microinfiltração.
Para a avaliação da microinfiltração no presente estudo, foi utilizado o método de
coloração pela solução aquosa de Rodamina B a 0,2%, a qual é capaz de detectar a
microinfiltração ao redor dos selantes, pois apresenta como vantagens a sensibilidade à
luz ultravioleta, facilidade de fotografar, promoção de resultados reprodutíveis, baixo
custo, contraste instantâneo com a fluorescência natural do dente, necessidade de
pequenos períodos de imersão e observação direta da margem total da interface durante
a avaliação e mensuração da microinfiltração marginal (Borsatto et al., 2004; Yamada et
al., 2008).
Por outro lado, a confiabilidade dos testes de microinfiltração pela técnica de
penetração do corante tem sido questionada. Segundo Shah et al. (2007), a penetração
do corante sugere incapacidade do selante no adequado selamento na interface
dente/selante, o que poderia ser considerada uma falha desse material. No entanto, a
microinfiltração ocorre na maioria dos dentes selados, porém os selantes exibem altos
índices e longos períodos de retenção, o que leva ao questionamento se a avaliação da
microinfiltração pode ser considerada um método apropriado para avaliar a efetividade do
material. (Shah et al., 2007).
Segundo Borem e Feigal (1994) existe diferença entre a microinfiltração e a
infiltração do corante pela qual a microinfiltração é mensurada. A microinfiltração
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propriamente dita refere-se à penetração de bactérias, íons, fluidos e substâncias que
tenham um diâmetro de até 5 µm. Como os corantes usados para avaliar a
microinfiltração possuem diâmetro muito menor, consequentemente a penetração do
corante tende a ser um teste confiável para a avaliação da microinfiltração.
No presente estudo, o selante Fluroshield® não apresentou microinfiltração,
quando aplicado em ausência de umidade, como preconizado pelo fabricante. Esses
resultados são concordantes com o trabalho de Borsatto et al. (2004), que observaram
microinfiltração nula após a utilização do Fluroshield® em condições secas.
No entanto, o selante Embrace WetbondTM, quando aplicado em condições secas,
ou seja, não respeitando as instruções do fabricante, apresentou resultados insatisfatórios
com relação à microinfiltração (média de 87,96%). Assim, verifica-se que o referido
selante não deve ser aplicado nessas condições.
No presente estudo, em condições de umidade, o selante Fluroshield® apresentou
maior microinfiltração que em condições secas, o que está de acordo com a literatura
(Grande et al., 1999; Borsatto et al., 2004).
Por outro lado, o selante Embrace WetbondTM apresentou microinfiltração elevada
em todas as condições experimentais (condições secas e após contaminação com saliva e
água). Apesar desse selante ter sido desenvolvido para ser utilizado em presença de
umidade,

com

relação

à

microinfiltração

esse

material

apresentou

resultados

desfavoráveis, também nessas condições.
Os resultados apresentados por diversos estudos têm mostrado que a
microinfiltração na interface selante/esmalte contaminado com umidade, plasma humano
ou saliva humana aumenta significativamente (Borem e Feigal, 1994; Grande et al., 1998;
Tulunoglu et al., 1999; Hebling e Feigal, 2000; Duangthip e Lussi, 2003; Borsatto et al.,
2004; Duangthip e Lussi, 2004; Hevinga et al., 2007; Askarizadeh et al., 2008). Esses
resultados estão de acordo com o presente estudo, em que a microinfiltração na interface
selante/esmalte contaminado com saliva (média de 15,68%) e água (100%) foi
significantemente superior à registrada sob condições de não contaminação para o
selante Fluroshield®.
Vários fatores podem explicar a ocorrência da microinfiltração. Dentre esses
fatores, observa-se que a pequena quantidade de partículas inorgânicas, presente nos
selantes, leva a um aumento nas alterações térmicas dimensionais. A microinfiltração
resulta da diferença entre o coeficiente de expansão térmica do dente e do material e da

100

DISCUSSÃO
Soraia Monique Fiorati Aguiar

contração promovida durante a polimerização, pois forças geradas durante o processo de
contração tendem a provocar o deslocamento total ou parcial do selante (Hebling e
Feigal, 2000). Segundo Marks et al. (2009) a microinfiltração ocorre, a curto prazo, pela
conversão de um monômero de baixa viscosidade em uma matriz de polímero e, a longo
prazo, pela contração de polimerização.
A localização e o ângulo de corte das secções dentais também podem influenciar a
avaliação da microinfiltração (Asselin et al., 2008). Por essa razão, no presente estudo,
foram obtidas quatro secções de cada espécime, para permitir a mensuração da
microinfiltração em toda a sua extensão (Borsatto et al., 2004). Outra condição que pode
interferir nos resultados é a alteração térmica sofrida pelos dentes durante a mastigação.
Para controlar tal condição, no presente estudo foi realizada a termociclagem dos
espécimes (Borsatto et al., 2004; Selecman et al., 2007; Bonifácio et al., 2009), para
reproduzir as condições bucais.
Com relação à resistência ao cisalhamento e à microinfiltração, os resultados do
presente estudo permitiram evidenciar que, de forma geral, o selante Embrace WetbondTM
apresentou pior desempenho, quando comparado ao selante Fluroshield®. Assim, verificase a necessidade de alterações na formulação do Embrace WetbondTM, a fim de melhorar
suas propriedades mecânicas, principalmente a microinfiltração, tendo em vista que a
resistência ao cisalhamento, apesar de baixa, foi próxima ao mínimo necessário para um
adequado desempenho clínico.

5.2 DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E ANTIMICROBIANAS

Tendo em vista que o fluoreto é mundialmente reconhecido por sua atividade
anticariogênica e remineralizadora (Loyola-Rodriguez e Garcia-Godoy, 1996; Garcia-Godoy
et al., 1997), torna-se importante a sua incorporação em materiais odontológicos e o
estudo de sua liberação in vitro e in vivo.
No presente estudo, a liberação de fluoreto foi efetuada in vitro de acordo com
duas metodologias: liberação em água aquecida e liberação em saliva artificial. A
liberação em água foi realizada com os materiais não polimerizados, a fim de verificar se
esses apresentavam fluoreto, enquanto que a liberação em saliva foi efetuada após
polimerização, a fim de verificar a cinética da liberação de fluoreto na saliva em função do
tempo, simulando as condições da cavidade bucal.
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Foi observada maior liberação de fluoreto em água e em saliva artificial no selante
Embrace WetbondTM quando comparado ao Fluroshield® (p>0,05).
Alguns estudos publicados na literatura específica avaliaram a liberação de fluoreto
de selantes de fossas e fissuras (Forsten, 1990; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al.,
1997; Lobo et al., 2005; Kantovitz et al., 2006; Kavaloglu Cildir e Sandalli, 2007; Salar et
al., 2007; Shen et al., 2007) e, particularmente, do selante Fluroshield® (Cooley et al.,
1990; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al., 1997; Kantovitz et al., 2006; Shen et al.,
2007). Nesses estudos, o Fluroshield® apresentou pequena liberação de fluoreto em água
ou em saliva, o que está de acordo com os resultados do presente estudo.
A resina composta apresentou quantidade insignificante de fluoreto liberado, o que
está de acordo com diversos estudos (Forsten, 1990; Loyola-Rodriguez e Garcia-Godoy,
1996; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al., 1997; Lobo et al., 2005; Kavaloglu Cildir e
Sandalli, 2007; Carvalho et al., 2009). Tal fato pode ser explicado pela composição
química da resina Filtek Z250TM, a qual não apresenta a incorporação de fluoreto.
De acordo com os resultados obtidos no estudo de saliva artificial, pôde-se
observar que todos os materiais avaliados, exceto a resina composta, apresentaram
liberação de fluoreto, sendo esta marcadamente maior nas primeiras horas, decaindo
acentuadamente e tendendo a uma estabilização a partir do terceiro dia. Esse padrão de
liberação de fluoreto foi semelhante para todos os materiais e coerente com a literatura
consultada (Cooley et al., 1990; Forsten, 1990; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al.,
1997).
Observou-se uma liberação inicial acentuada nas primeiras horas chamada "efeito
explosão" (Cooley et al., 1990). Em seguida, para todos os materiais, verificou-se uma
queda brusca nas taxas de liberação. Somente o Vidrion R liberou valores mensuráveis de
fluoreto durante todo o período do experimento, concordando com Hatibovic-Kofman e
koch (1991), que evidenciaram aumento da concentração de fluoreto na saliva durante
um ano, após a aplicação do ionômero de vidro.
Analisando-se o cimento de ionômero de vidro, verificou-se que a maior liberação
nos períodos iniciais após a mistura pode ser explicada pelo fato de que a reação de
endurecimento se processa de maneira gradual, sendo dividida em dois estágios. No
primeiro estágio, a movimentação iônica na massa é grande, facilitando a liberação de
elementos ionicamente ativos, entre os quais o fluoreto. Sabe-se que os íons que são
liberados dos cimentos de ionômero de vidro durante a reação de endurecimento
(incluindo o fluoreto) não são elementos formadores da matriz do cimento e, portanto,
sua liberação não corresponde à degradação do material (Deschepper et al., 1991).
No presente estudo, observou-se in vitro a gradual liberação de fluoreto que
ocorre nos cimentos à base de ionômero de vidro convencional, em solução. Pôde-se
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observar que, no intervalo de tempo analisado, o cimento Vidrion R liberou
significantemente mais fluoreto que a resina composta Filtek Z250TM e que o selante
Fluroshield®. Esse padrão de liberação de fluoreto também foi encontrado na literatura
consultada, incluindo os estudos que avaliaram a liberação do selante Fluroshield®, nos
quais pôde-se observar menor liberação de fluoreto neste selante, quando comparado
com cimentos ionoméricos (Cooley et al., 1990; Rock et al., 1996; Garcia-Godoy et al.,
1997; Kantovitz et al., 2006; Shen et al., 2007).
Garcia-Godoy et al. (1997) compararam a quantidade e o padrão da liberação de
fluoreto dos selantes de fossas e fissuras com fluoreto em sua composição (Fluroshield®,
Helioseal-F, Ultraseal XT, Baritone L3 e Teethmate-F), durante trinta dias consecutivos,
verificando que todos os selantes liberaram fluoreto em maior quantidade nas primeiras
24 horas após a manipulação, reduzindo drasticamente no segundo dia e diminuindo
lentamente nos demais dias. Esse padrão de liberação está de acordo com o observado
no presente estudo.
Os selantes resinosos apresentam alta liberação de fluoreto nas primeiras horas
após sua aplicação, sofrendo um declínio acentuado depois este período, ao contrário dos
materiais ionoméricos, que apresentam liberação lenta e contínua de fluoreto por
períodos de até um ano após terem sido aplicados (Loyola-Rodriguez e Garcia-Godoy,
1996; Garcia-Godoy et al., 1997). Esse fato foi observado também no presente estudo.
A simples presença de fluoreto na composição de um material não indica a sua
capacidade de interferir com o desenvolvimento de lesões de cárie no esmalte, porém a
liberação do fluoreto é fundamental para garantir a capacidade remineralizadora do
material. A difusão da água no material é necessária para a formação de íons hidrogênio
que atacam as partículas e liberam fluoreto (Kantovitz et al., 2006). Essa difusão ocorre
nos materiais ionoméricos, porém não está presente nos resinosos, que são hidrofóbicos.
Por essa razão os selantes resinosos apresentam liberação alta nas primeiras horas e o
ionômero de vidro apresenta liberação lenta e contínua por longos períodos.
Deve-se salientar que não há estudos publicados, até o momento, avaliando a
liberação de fluoreto no selante Embrace WetbondTM. De acordo com os resultados do
presente estudo, esse material liberou significantemente mais fluoreto em saliva artificial
que o Fluroshield®, sem diferenças quando comparado ao Vidrion R, o que poderia
oferecer vantagens do ponto de vista clínico.
Apesar da superfície oclusal totalizar apenas 12,5% de toda a superfície dental,
essa superfície desenvolve mais de 2/3 de todas as lesões de cárie em crianças (Matalon
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et al., 2003; Menon Preetha et al., 2007). O diagnóstico clínico de lesões de cárie
incipientes em dentes posteriores é difícil de ser realizado pela profundidade, largura e
complexidade das fossas e fissuras. Consequentemente, essas lesões podem permanecer
não detectáveis e serem inadvertidamente seladas. Assim, selantes com propriedades
antimicrobianas podem proporcionar uma proteção adicional contra a colonização
bacteriana, o desenvolvimento de lesões de cárie e a deterioração da adesão na interface
dente/selante (Bürgers et al., 2009).
A atividade antibacteriana é vantajosa imediatamente após a aplicação do selante,
uma vez que a eliminação completa dos microrganismos das fissuras não pode ser
assegurada e, também, a longo prazo, pois pode prevenir lesões de cárie secundárias
(Matalon et al., 2003).
Neste sentido, torna-se importante a avaliação da atividade antimicrobiana dos
selantes de fossas e fissuras. Segundo Menon Preetha et al. (2007), a avaliação da
atividade antimicrobiana de selantes pode ser realizada por meio do teste de difusão em
ágar, pois o selante aplicado no dente pode exercer atividade antimicrobiana pelo contato
direto com os microrganismos, por difusão.
No presente estudo, o selante Embrace WetbondTM apresentou valores de
atividade

antimicrobiana

estatisticamente

superiores

ao

selante

Fluroshield®,

e

semelhantes ao Vidrion R, o qual apresenta elevada atividade antimicrobiana (da Silva et
al., 2007). Essa maior atividade antimicrobiana do selante Embrace WetbondTM, em
comparação ao Fluroshield® pode estar associada aos valores superiores de liberação
tanto aquosa quanto em saliva artificial de fluoreto ocorrida no Embrace WetbondTM.
Os resultados da avaliação da atividade antimicrobiana, observados no selante
Fluroshield® (média de 0,8 para Streptococcus mutans cepa padrão ATCC e 0 para cepa
de campo), estão de acordo com Carvalho et al. (2009), que compararam o Fluroshield®
com o Clearfil Protect Bond, associados ou não à irradiação gama e observaram que o
selante Fluroshield® apresentou atividade antimicrobiana nula quando empregado sem a
irradiação gama sobre cepas de Streptococcus mutans.
No presente estudo, foi efetuada também a investigação da presença de bisfenol A
nos selantes Fluroshield® e Embrace WetbondTM, por meio de espectrometria de massas.
Não foi detectada a presença de bisfenol A, nem de Bis-GMA no selante Embrace
WetbondTM. Em contrapartida, no selante Fluroshield® não foi detectado o bisfenol A,
porém foi encontrado o Bis-GMA, o que está de acordo com as especificações dos
fabricantes, em relação à composição química dos produtos estudados.
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Diversas técnicas têm sido propostas para a detecção de íons moleculares em
substâncias e materiais. Dentre as mais utilizadas está a espectrometria de massas por

electrospray, uma alternativa bastante conveniente para estudos de geração de íons a
partir de compostos pouco voláteis presentes em fase líquida, pois apresenta como
vantagem a preservação dos íons originais. Essa técnica está presente na indústria
farmacêutica, desde a pesquisa de novos medicamentos e formulações até o controle da
qualidade (Moraes e Lago, 2003; Crotti et al., 2006).
As condições de polimerização, as variações do pH e a agressividade das soluções
utilizadas exercem influência na liberação dos componentes dos materiais resinosos,
inclusive do bisfenol A (Pulgar et al., 2000). A polimerização dos materiais resinosos
nunca é completa. Monômeros residuais não polimerizados são liberados na biofase bucal
e tornam-se disponíveis para serem metabolizados pelas esterases e outras enzimas. As
doses de 25 e 100µg/Kg correspondem à metade e ao dobro da quantidade máxima de
monômero liberada uma hora após a aplicação de um selante na cavidade bucal de uma
criança, respectivamente. Ainda não está comprovado se os efeitos tóxicos são devido ao
Bis-GMA, impurezas como o bisfenol A ou produtos de degradação, formados no
ambiente biológico como o bishidroxi-propoxifenil-propano (Al-Hiyasat e Darmani, 2006).
Os fetos, bebês e crianças são mais susceptíveis aos efeitos estrogênicos do
bisfenol A devido ao tamanho reduzido do corpo e à capacidade limitada de metabolismo.
Diversas substâncias químicas, entre elas o bisfenol A, podem provocar mudanças
epigenéticas, que constituem as alterações que modificam a expressão de um gene sem
alterar a sequência genética do DNA e explicam porque organismos expostos ao bisfenol
A podem desenvolver problemas após longos períodos de tempo em que esta substância
tenha sido eliminada. A exposição a agentes químicos com alteração na atividade do
sistema endócrino durante os estágios críticos de diferenciação pode ter consequências
permanentes à longo prazo (Takai et al., 2001).
A exposição sistêmica ao bisfenol A pode ocasionar vários fenômenos biológicos,
pela ação estrogênica dos polímeros que ocorre devido a uma ligação competitiva das
moléculas poliméricas semelhantes ao estrogênio, tal como o bisfenol A aos receptores
hormonais naturais (Eliades et al., 2007).
O bisfenol A é usado como material bruto para a formação do Bis-GMA e sua ação
estrogênica está confinada às moléculas com duplo anel benzóico. O complexo desgaste
mecânico e químico que ocorre no ambiente intrabucal, por meio da ação de enzimas
como as esterases, induz a degradação dos selantes e restaurações resinosas podendo o
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bisfenol A ser absorvido sistematicamente pelo paciente, o que pode estar associado com
uma evitável morbidade na população adulta (Rubin et al., 2001; Della Seta et al., 2006;
Joskow et al., 2006; Kang et al., 2006; Eliades et al., 2007; Lang et al., 2008).
Entretanto, grande parte dos estudos têm sido realizada com ratos, cujos
resultados podem não reproduzir o que ocorre em resposta ao bisfenol A em humanos. A
circulação enterohepática do bisfenol A em ratos resulta num baixo nível de excreção,
enquanto que o bisfenol A é rapidamente conjugado e excretado pelos humanos, devido à
ausência da circulação enterohepática (Völkel et al., 2002). Além disso, as doses utilizadas
nestes estudos costumam ser muito mais altas que a dose máxima aceitável ou dose
referência, o que não permite que os resultados sejam extrapolados para os humanos
(Yoo et al., 2000; Soeborg et al., 2007).
Outro fator que influencia na exposição sistêmica estimada de um composto é a
sua via de administração. A administração oral, que ocorre quando da aplicação de
selantes de fossas e fissuras, resulta em baixa exposição sistêmica devido à possível
degradação no trato gastrointestinal. A eliminação completa do bisfenol A, administrado
via oral, ocorre 24 horas após a sua administração. A atividade metabólica também ocorre
na pele, mas em pequenas frações, devido à limitação na absorção do epitélio. Já a
administração endovenosa, comumente utilizada em experimentos com ratos, resulta em
alta e rápida absorção (Völkel et al., 2002; Soeborg et al., 2007).
Na área Odontológica, apenas três trabalhos se preocuparam em avaliar a
quantidade de bisfenol A em materiais resinosos (Pulgar et al., 2000; Joskow et al., 2006;
Eliades et al., 2007), incluindo os selantes de fossas e fissuras (Pulgar et al., 2000;
Joskow et al., 2006). Esses autores verificaram que os selantes de fossas e fissuras
apresentaram baixos níveis de liberação de bisfenol A, tanto por meio da liberação in vitro
dos materiais estudados, quanto pela dosagem na saliva, na urina e no sangue de
humanos.
Apesar da quantidade de bisfenol A liberada na saliva, na urina e no sangue, após
utilização clínica de selantes contendo esse composto ser reduzida, Azarpazhooh e Main
(2008) recomendaram a adoção de medidas preventivas pelos cirurgiões-dentistas com o
objetivo de reduzir a ingestão de resíduos de selantes não polimerizados pelos pacientes.
Dentre essas medidas estão a realização de profilaxia com pedra-pomes e taça de
borracha, limpeza da superfície do selante com algodão, bochecho com água pelo
paciente durante 30s ou lavagem da superfície do selante com a seringa tríplice por 30s e
sucção dos fluidos e resíduos da cavidade bucal com sugador de alta potência.
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Em função do número reduzido de estudos avaliando os possíveis malefícios do
uso de materiais resinosos contendo bisfenol A em Odontologia, o uso do selante
Embrace WetbondTM, que evidenciou no presente estudo ausência desse composto
químico em sua composição, poderia ser desejável.
Finalizando, deve-se salientar que os resultados do presente estudo in vitro não
podem ser completamente extrapolados para as condições clínicas. Desse modo, estudos
adicionais devem ser efetuados com o selante Embrace WetbondTM, para avaliar seu
comportamento do ponto de vista clínico.
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6 CONCLUSÕES
Considerando as condições específicas deste trabalho, com base nos resultados
obtidos nas diferentes metodologias in vitro empregadas, pôde-se concluir que o selante
Embrace WetbondTM:
1. Apresentou resistência ao cisalhamento próxima do mínimo aceitável e alta
microinfiltração, quando utilizado de acordo com as indicações do fabricante,
em condições de contaminação com umidade.
2. Apresentou elevada liberação de fluoreto, tanto em água aquecida, quanto em
saliva artificial.
3. Apresentou elevada atividade antimicrobiana sobre cepas de Streptococcus

mutans (cepa padrão ATCC 25175 e cepa de campo, originária da cavidade
bucal).
4. Não apresentou liberação de bisfenol A, nem de Bis-GMA, em ensaio de
espectrometria de massas.
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