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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tratamento de superfície

de um sistema de compósito restaurador indireto sobre a resistência de união ao

cisalhamento.  Para  isto  foram  usados  100  dentes  bovinos  e  100  cilindros  de

belleGlass HP (Kerr), divididos aleatoriamente em 10 grupos com dez amostras em

cada grupo. Os grupos foram divididos de acordo com o tratamento de superfície do

compósito: grupo 1 – sem nenhum tipo de tratamento (controle); grupo 2 – ácido

fluorídrico (HF) 10% durante 3 min.; grupo 3 – silano; grupo 4 – HF 10%/3 min. +

silano; grupo 5 – óxido de alumínio (OA) 50 µm; grupo 6 – Cojet-Sand (CJ) 30 µm;

grupo 7 – OA 50 µm + silano; grupo 8 – OA 50 µm + HF 10%/3 min. + silano; grupo

9 – CJ + silano e grupo 10 – CJ + HF 10%/3 min. + silano. Os cilindros de belleGlass

HP (Kerr) foram cimentados  dentina com o cimento resinoso dual Nexus (Kerr) com

uma força padronizada de 500 gramas. As amostras foram fotopolimerizadas por 40

segundos  de  cada  lado,  perfazendo  um  total  de  80  segundos  e  logo  após

submetidos  a  uma  polimerização  adicional  na  unidade  de  polimerização  do

belleGlass HP, a uma temperatura de 138oC, sob pressão de 60 psi em atmosfera

saturada por nitrogênio. A resistência de união ao cisalhamento foi realizada através

da máquina de ensaio universal EMIC DC 10000, com uma velocidade 0,5 mm por

minuto. Os valores médios em MPa foram submetidos a Análise de Variância e ao

teste de Tukey em nível de 5% de significância para verificar quais médias diferiram

entre si.  Para a realização da análise estatística foi  utilizado o pacote estatístico

SPSS for Windows, versão 8.0. Os testes estatísticos mostraram valores mais altos



para o grupo 10 (15,21 MPa), porém não diferindo estatisticamente dos grupos 6 -

(13,66 MPa); 9 - (13,42 MPa); 8 - (13,06 MPa) e grupo 5 - (12,54 Mpa). Sob as

condições deste estudo, concluímos que a microabrasão com CJ e OA, associadas

ao  silano  parece  ser  o  tratamento  indicado  para  o  belleGlass  HP  antes  da

cimentação. 

Palavras  chave:  Materiais  Dentários;  Cisalhamento;  Resina  Composta;  Dentina;

Tratamento de Superfície.
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ABSTRACT

The purpose  of  this  study was to  evaluate  surface  treatment  influence  on

shear  bond  strength  of  an  indirect  restoration  composite  system.  In  order  to

accomplish it were used 100 bovine teeth and 100 belleGlass HP (Kerr) cylinders,

randomly divided in 10 groups with 10 samples for each group. The groups were

divided  according  to  composite  surface  treatment,  which  received  the  following

treatments:  group  1  –  not  exposed  to  any  treatment  (control  group);  group  2  –

hydrofluoric acid (HF) 10% during 3min.; group 3 – silane; group 4 – HF 10% / 3min.

+ silane;  group 5 – air abrasion with aluminium oxide (AO) 50µm.; group 6 – air

abrasion with Cojet-Sand (CJ) 30µm.; group 7 – air abrasion AO 50µm + silane.;

group 8 – air abrasion AO 50µm + HF 10% / 3min. + silane; group 9 – CJ + silane

and group 10 – CJ + HF 10% / 3min. + silane. The belleGlass HP (Kerr) cylinders

were bonded to dentin using a dual resin cement Nexus (Kerr) with standardized

load of 500gr. The samples were light cured for 40 seconds each side, completing

80 seconds of total light cure time. Thereupon, the samples were taken to post cure

in the belleGlass HP cure unit with temperature of 138 oC, under a pressure of 60 psi

and at an impregnated nitrogen environment. Shear bond strength measures were

obtained through Universal  Test  Machine  EMIC DC 10000 with 5mm per  minute

speed.  The  average  values  in  MPa  were  submitted  to  Tukey  Test  in  a  5%

significance level to verify which averages differed. To accomplish statistical analysis

a statistic package SPSS for Windows, version 8.0, was used. The statistical tests

showed  the  highest  values  for  group  10  (15,21  MPa),  however,  the  values  did



notstatistically differ from group 6 (13,66 MPa), group 9 (13,42 MPa), group 8 (13,06

MPa) and group 5 (12,54 MPa). Under the conditions of this study, we conclude that

air abrasion with CJ and AO associated to silane seems to be the suitable treatment

for belleGlass HP before cementation procedures.

Key Words: Dental Materials; Shear; Composite Resin; Dentin; Surface Treatment
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1 INTRODUÇÃO

Em  1955,  Buonocore  introduziu  a  aplicação  de  ácido  fosfórico  sobre  o

esmalte dental humano, com a finalidade de aumentar a interação entre este e o

material  restaurador.  Desde  então  têm-se  pesquisado  e  desenvolvido  vários

sistemas adesivos na busca do aperfeiçoamento desta técnica, não havendo mais

dúvidas sobre a eficácia deste procedimento.

A odontologia estética vem ocupando cada vez mais espaço nos consultórios

odontológicos. O contínuo melhoramento dos sistemas adesivos, com a formação

da camada híbrida (NAKABAYASHI; KOJIMA; MASUHARA, 1982) e dos materiais

restauradores com excelentes  propriedades físicas e mecânicas,  tem encorajado

profissionais e pacientes a resolver muitos problemas estéticos com mais facilidade

e preservando as estruturas dentárias (BOUSCHLICHER; COBB; VARGAS, 1999).

Alguns  problemas  inerentes  às  resinas  compostas  diretas  são  a  contração  de

polimerização,  desgaste  superficial,  contorno  deficiente  das  restaurações  e

conseqüentemente deficiência do ponto de contato. A contração de polimerização é

mais significante em grandes cavidades, chegando a ponto de poder comprometer a

força de união ao substrato dentário (DAVIDSON; DE GEE; FEILZER, 1984). Entre

os  efeitos  deletérios  estão  a  microinfiltração,  sensibilidade  pós-operatória,

manchamento  dos  bordos  e,  em  conseqüência,  cáries  recorrentes

(BOUSCHLICHER; COBB; VARGAS, 1999; BUONOCORE, 1955; DAVIDSON; DE

GEE; FEILZER, 1984).
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O surgimento dos sistemas indiretos ocorreu no final de década de 80 e início

da década de 90. Em 1997, Leinfelder mostrou que a contração de polimerização

ocorre antes da restauração ser colocada. Portanto a maioria dos defeitos poderia

ser eliminada ou reduzida. 

Os compósitos  de  processamento  laboratorial  de  última geração  têm sido

apontados como os grandes substitutos do amálgama, em grandes reconstruções

restauradoras.  Estes  sistemas  permitem  realizar  uma  polimerização  adicional,

promovendo  um  grande  grau  de  conversão  de  monômeros  em  polímeros,

melhorando assim suas propriedades físicas, mecânicas e de adaptação, permitindo

um controle quase que total sobre a contração de polimerização, a qual ocorreria no

troquel  de gesso.  A tensão desenvolvida pela  contração de polimerização ficaria

limitada  à  fina  camada  do  cimento  resinoso  usado  para  a  fixação  da  peça

(DAVIDSON; DE GEE; FEILZER, 1984).

Uma destas resinas compostas indiretas é o belleGlass HP (Kerr,  Orange,

CA,  USA),  um sistema completo  para  confecção  de restaurações  estéticas  sem

metal, para dentes anteriores e posteriores. Este sistema foi introduzido em 1996,

sendo  caracterizado  pelo  seu  alto  grau  de  polimerização,  com  um  forte  apelo

estético e baixo índice de desgaste anual. A sua polimerização ocorre inicialmente

sob luz alógena e depois  por  pressão de 60 psi  e  calor  (138°C)  em  ambiente

saturado de nitrogênio, um gás inerte (LEINFELDER, 1997; PEUTZFELDT, 2001;

SHELLARD; DUKE, 1999). Neste sistema restaurador indireto ocorre uma grande

conversão de monômero em polímero,  a qual chega próximo de 98,5% (MIARA,

1998), e a camada superficial inibida pelo oxigênio não está presente em função da

polimerização ocorrer em uma atmosfera saturada por nitrogênio. Sem a presença

de grupamentos  metacrilatos  não  reagidos,  certamente  todo  o  sistema de união

química  que ocorre  entre  o  cimento  resinoso  e  a  peça  a  ser  cimentada  estaria
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seriamente  comprometida,  o  que  nos  levaria  a  falhas  na  interface  adesiva

(ANUSAVICE, 1998).

Estudos têm mostrado que as resinas indiretas sofrem contaminação durante

o polimento e todo o processo laboratorial  e conseqüentemente a resistência de

união cai consideravelmente. Sendo assim, as resinas laboratoriais deveriam sofrer

algum tipo  de  tratamento  de  superfície  para  que se obtenha a melhor  união  do

material  cimentante  e  ao  substrato  dental  (BOUSCHLICHER;  COBB;  VARGAS,

1999). 

Várias  técnicas  têm  sido  relatadas  para  se  obter  o  sucesso  clínico  na

cimentação de restaurações indiretas de compósitos, dificultando ao clínico e seus

auxiliares a definição de um protocolo definitivo.

O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  diversos  tratamentos  de  superfície  da

resina  do  sistema  indireto  belleGlass  HP,  através  da  resistência  de  união  ao

cisalhamento, verificando a mais efetiva. Além disso, examinar microscopicamente a

morfologia superficial no M.E.V., após os diferentes tipos de tratamento e o padrão

de fratura obtido (SHELLARD; DUKE, 1999).
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Buonocore, em 1955,  apresentou uma maneira de aumentar  a adesão de

resina acrílica à superfície do esmalte. Verificou que a adesão de discos de resina

acrílica com 5 mm de diâmetro,  à  superfície  do esmalte  era maior  quando este

tecido dental era condicionado com ácido fosfórico a 85%, por trinta segundos, em

relação  àquelas  amostras  que  não  recebiam  tratamento  ácido  previamente  à

colocação  da  resina  acrílica.  O  autor  sugeriu  algumas  explicações  para  tal

fenômeno,  tais  como  grande  aumento  da  área  de  superfície  devido  à  ação  do

ataque ácido e aumento da capacidade de molhamento da superfície,  permitindo

assim contato íntimo da resina acrílica ao esmalte.

Bowen, em 1963, estudou as propriedades dos polímeros para restaurações

dentais reforçados por sílica. Usou partículas vítreas de sílica de forma irregular e

tamanho variado em torno de 150 µm, cujas superfícies foram tratadas com vinil-

silano, com o objetivo de aumentar a união entre a fase orgânica e inorgânica. O

aglutinante usado foi um co-polímero de Bis-GMA,que pode ser considerado como

produto da adição de metacrilato de glicidila ao bis-fenol A, catalisado por 0,5% de

N.N-dimetil-p-toluidina, a 60oC. Desta forma, conseguiu-se um material ao qual foi

incorporado  um  polímero  orgânico  70%  em  peso  de  sílica  vítrea  tratada,  que

correspondia aproximadamente a 55% de sílica por volume, proporcionando uma

redução na contração de polimerização e no coeficiente de expansão térmica, e um

aumento da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, além de baixa
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solubilidade  e  desintegração  em  água,  quando  comparada  à  resina  onde  foi

adicionada sílica não tratada.

Nakabayashi,  Kojima e Masuhara,  em 1982,  testaram a eficiência de uma

resina  líquida  à  base  de  4-META  ao  unir-se  ao  tecido  dentinário  previamente

condicionado com uma solução de ácido cítrico a 10% e cloreto férrico a 3%. Os

autores  constataram  que  os  monômeros  com  ambos  os  grupos  hidrofóbicos  e

hidrofílicos, tais como 4-META, infiltraram-se no tecido duro, polimerizado in situ  e

melhoraram a união com o substrato dentinário.  A microscopia eletrônica sugeriu

que tais monômeros resinosos infiltram-se na rede de fibras colágenos, polimerizam

e,  com  isso,  produzem  uma  retenção  micromecânica  da  resina  na  superfície

dentinária.  Através  desse  estudo,  os  autores  denominaram  de  camada  híbrida

(híbrido  de  resina  e  colágeno)  essa  interdifusão  de  resina/dentina  infiltrada,

concluindo  que  tais  monômeros  representam  um  novo  conceito  de  materiais

biocompatíveis para uso na união dentinário.

A fim de achar um substituto para dentes humanos em testes de adesão, que

cada vez está mais difícil de se obter pelo progresso de tratamentos conservadores,

Nakamichi, Iwaku e Fusayama, em 1983, compararam a força de união em dentes

bovinos e em dentes humanos usando cimentos dentais e duas resinas compostas.

A adesão do esmalte e da camada superficial da dentina mostrou uma diferença

não significante estatisticamente entre dentes humanos e dentes bovinos, entretanto

as médias dos valores foram sempre ligeiramente menores com os dentes bovinos.

Constataram que a adesão em dentina bovina diminui  consideravelmente com o

aumento da profundidade da dentina.

Davidson, De Gee e Feilzer, em 1984, investigaram a resistência de união

compósito-dentina  em  relação  ao  estresse  de  contração  de  polimerização  em

função  do  tempo  de  polimerização.  A  influência  deste  fenômeno,  desenvolvido
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durante a polimerização dos compósitos na adesão da dentina tratada com adesivo

foi  estudada  com  uma  resina  microparticulada  ativada  quimicamente  e  com  luz

visível.  Os  materiais  utilizados  foram:  Silar  (iniciado  quimicamente),  Silux

(fotoativado) e o adesivo dentário Scotchbond. Dentes bovinos foram utilizados e

desgastados  até  a  dentina  seguindo  a  orientação  dos  túbulos  dentinários.

Concluíram  que  quando  a  contração  de  polimerização  é  restrita  a  uma  direção

apenas,  uma  união  substancial  compósito-dentina  é  formada.  O  fato  da  união

resistir às forças de contração de polimerização no dispositivo pode ser explicada

pela capacidade do compósito escoar no início de sua fase rígida. No entanto, no

segundo experimento,  utilizando um modelo de três dimensões,  quase nenhuma

união  compósito-dentina  resistiu  à  contração.  Este  estudo  indica  que,  com  o

presente material, uma união durável compósito-dentina só pode ser formada em

circunstâncias favoráveis, com superfícies planas e em cavidade pouco profunda.

Concluíram que o desenvolvimento de agentes de união com resistência de união

maior  do  que  o  estresse  de  contração,  compósitos  com  menor  contração  de

polimerização e desenhos cavitários apropriados levam ao selamento marginal mais

estável dos compósitos nas cavidades dentárias.

Mitchem e Gronas, em 1986, avaliaram o possível efeito que o tempo após a

extração dentária e profundidade de dentina causaram nos adesivos dentinários.

Terceiros molares humanos extraídos foram seccionados a fim de expor a dentina

vestibular, incluídos em resina acrílica autopolimerizável e planificados com lixa de

carbeto de silício com granulação número 600 no prazo de 0.04, 1, 2 a 3, 6 a 8, 10 a

14, 17 a 19 e 23 a 26 dias após a extração. Após isto, o adesivo Scotchbond foi

aplicado e, utilizando uma matriz de Teflon com 2,5 mm de altura e 3,175 mm de

diâmetro interno, foi inserida a resina P-30. Após a armazenagem em água a 37°C

por 24 horas, a resistência de união ao cisalhamento foi determinado em máquina

20



de ensaio universal Instron com velocidade de carregamento de 0,127 cm/min. Um

segundo grupo de dentes foi utilizado a fim de determinar o efeito da profundidade

da dentina na união. Tomadas radiográficas foram realizadas a fim de determinar

distâncias de 0,75 e 0,5 mm de espessura dentinária em relação à câmara pulpar.

Em  um  terceiro  momento,  seis  diferentes  marcas  comerciais  (Durafil  Dentin

Adhesive, Scotchbond, Scotchbond (fotoativado), Bondalite, Dentin Adhesit e J & J

Dentina  Adhesive)  foram comparadas  entre  si  quanto  à  resistência  de  união  ao

cisalhamento.  Os autores  puderam concluir  que  há  uma reprodutibilidade  e  uso

potencial do teste de cisalhamento para avaliação de sistemas adesivos. Quando

avaliado o fator tempo após a extração, pôde-se concluir que este não possui efeito

significante na adesão durante o período estudado. No entanto, a adesão diminuiu

significantemente quando a restauração aproxima-se da polpa.

Kanca, em 1992, investigou o efeito da variação da secagem da dentina na

resistência de união ao cisalhamento utilizando o sistema adesivo ALL-Bond (Bisco).

Cinqüenta molares humanos foram desgastados até expor a superfície de dentina

para a aplicação do sistema adesivo, utilizando diferentes formas de secagem após o

condicionamento  com  ácido  fosfórico  a  10%  por  vinte  segundos,  seguidos  de

lavagem. No grupo 1, a secagem da dentina foi  realizada com jatos de ar por 10

segundos; no grupo 2, com jatos de ar por 3 segundos e, no grupo 3, com algodão.

Nos grupos  4  e  5,  a  dentina  foi  condicionada  com ácido  fosfórico  a  37% por  15

segundos, seguido de lavagem e secagem com jatos de ar por 10 segundos e com

gaze, respectivamente. Após a aplicação do sistema adesivo ALL-Bond (Bisco), foi

confeccionado um cilindro de resina composta Bisfil (Bisco), através de um molde de

teflon, fotopolimerizado por 40 segundos. As amostras foram armazenadas em água

a  37oC  por  24  horas  e  a  resistência  de  união  ao  cisalhamento  foi  medida.  Os

resultados obtidos foram: grupo 1: 16,38 MPa; grupo 2: 16,11 MPa; grupo 3: 29,34
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MPa; grupo 4: 3,35 MPa e grupo 5: 25,01 MPa. Os maiores valores de resistência de

união ao cisalhamento foram obtidos quando a dentina foi seca com algodão ou com

gaze. Com isso, o autor concluiu que a presença da umidade dentinária é desejável

para o sistema adesivo empregado. 

Swift Jr. et al., em 1992, avaliaram vários métodos para tratamento superficial

de compósitos de uso indireto com o objetivo de melhorar a união ao esmalte. Para

isso, trinta molares humanos tiveram suas faces proximais preparadas com um disco

de diamante. Sessenta amostras de compósito da resina composta híbrida (Herculite

XRV,  Kerr)  foram  confeccionadas  através  da  inserção  do  material  em  um  molde

plástico de 3 mm de diâmetro e 4 mm de altura. Quarenta destas amostras foram

abrasionadas  com  óxido  de  alumínio  de  granulometria  de  50  µm  (Microetcher,

Danville  Enginnering,  Danville,  CA,  USA)  durante  10  segundos.  Vinte  dessas

amostras  foram  condicionadas  com  ácido  fluorídrico  a  9,6%.  As  amostras

remanescentes  foram  condicionadas  com  ácido  fluorídrico,  sem  o  prévio

abrasionamento com óxido de alumínio. Os dentes foram divididos em grupos para a

união e a superfície de esmalte foi condicionada com ácido fosfórico a 37% durante

20 segundos. O adesivo foi aplicado (Bondlite, Kerr) e em seguida, o cimento resinoso

(Porcelite Dual – Cure, Kerr) foi preparado de acordo com as instruções do fabricante

e aplicado à superfície do compósito e do esmalte. Metade das amostras de cada

grupo foram armazenadas durante sete dias e a outra metade foi submetida a 500

ciclos térmicos. A seguir, a resistência de união foi medida utilizando-se uma máquina

de ensaio universal (Instron Model TT-D, Canton, MA, USA) com uma velocidade de

0,5 cm/minuto. Na segunda parte do estudo, quarenta amostras de compósito foram

confeccionados como descrito. Vinte amostras foram abrasionadas e vinte amostras

foram tratadas com ácido fluorídrico. Destas, a metade de cada grupo foi tratada com

um  agente  de  silanização  (Command  Ultrafine  Porcelain  Repair  bonding  System,
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Kerr) e as amostras foram cimentadas como já mencionado, e submetidas à ciclagem

térmica. Os testes de resistência de união foram realizados da mesma maneira que

na primeira parte do estudo. Os autores concluíram que as resinas compostas para

restaurações indiretas podem ter sua resistência de união aumentada através do uso

do jateamento com óxido de alumínio e que o condicionamento com ácido fluorídrico

não é recomendado, por reduzir significativamente a resistência de união. 

Stokes,  Tay  e  Pereira,  em  1993,  estudaram  diversos  tratamentos  de

superfície para verificar a resistência ao cisalhamento de um cimento resinoso dual

a um compósito com polimerização adicional (Herculite XRV-Lab, Kerr,  Romulus,

USA). Discos deste compósito sobrepolimerizado de 2 mm de espessura por 10 mm

de  diâmetro  foram  montados  em  cilindros  de  acrílico.  Vários  tratamentos  de

superfície foram testados incluindo: 1) material na sua lisura íntegra sem qualquer

tratamento, 2) tratamento através de ar-abrasão, 3) ar-abrasão e condicionamento

com ácido hidrofluorídrico (HF), 4) ar-abrasão e aplicação de silano, 5) ar-abrasão,

condicionamento ácido e aplicação de silano, 6) condicionamento apenas com HF,

7) condicionamento com HF e aplicação de silano e 8) aplicação apenas de silano.

Uma porção de cimento dual de 4 mm de diâmetro foi fotopolimerizada sobre as

superfícies preparadas. As amostras foram armazenadas em água a 37oC por sete

dias  antes  dos  testes  de  cisalhamento.  As  maiores  médias  da  resistência  ao

cisalhamento foram obtidas para as espécies com os seguintes tipos de tratamento:

1)  combinação de ar-abrasão, condicionamento ácido e aplicação de silano, 2) ar-

abrasão e condicionamento ácido e 3) ar-abrasão e aplicação de silano. A maioria

das  falhas  nestes  grupos  foi  coesiva  entre  os  discos  de  compósito

sobrepolimerizado.  As resistências  à adesão das amostras  em outros  grupos foi

significantemente menor e as falhas adesivas foram essencialmente adesivas na

interface entre o disco de compósito  sobrepolimerizado e o cimento resinoso de
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cura dual. Registros de falha adesiva total de inlays compósitos sobrepolimerizados

são poucos e anedóticos. De grande preocupação são as possibilidades de falha

parcial  adesiva  e  microinfiltração  associada,  isto  é  difícil  de  detectar  até  que

descolorações ocorram ou a dor se manifeste. Por isso, parece prudente procurar

uma  força  de  adesão  pelo  menos  equivalente  àquela  da  resina  ao  esmalte

condicionado. Como no grupo controle, o módulo de falência foi predominantemente

adesivo,  portanto  o  limite  máximo  foi  estabelecido  pela  qualidade  de  adesão

atingida. Em contraste, os grupos 6 – 8, que mostraram as médias mais altas de

resistência  ao  cisalhamento  (17,5  –  19,9  MPa),  sofreram  essencialmente  falhas

coesivas  no  interior  das  amostras  sobrepolimerizadas  de  compósito.  O  limite

máximo  para  estas  amostras  foi  portanto  a  resistência  coesiva  do  compósito

sobrepolimerizado ao invés da resistência de adesão do adesivo. Apesar de ter um

efeito deletério à superfície dos compósitos, o condicionamento com HF é tido como

um mecanismo que maximiza a adesão entre o cimento resinoso e o inlay resinoso

sobrepolimerizado. O perigo do condicionamento inadvertido do HF nas margens da

superfície externa dos inlays resinosos sobrepolimerizados é mais uma razão para

evitar  o  condicionamento  com  HF.  O  mais  seguro  e  efetivo  tratamento  para  a

superfície destes inlays parece ser o ar-abrasão e a aplicação de silano como o

indicado pelo grupo 7.

Latta e Barkmeier, em 1994, avaliaram a resistência de união de um cimento

resinoso unido a um material para confecção de restaurações indiretas de resina

composta  através  do  uso  de  diferentes  tratamentos  superficiais  do  compósito.

Foram  confeccionados  sessenta  amostras  do  compósito  Triad  (Dentsply

International, Trubyte Division. York, Pa) medindo aproximadamente 3 mm de altura

por  11  mm  de  comprimento  e  11  mm  de  largura  com  o  auxílio  de  um  molde

metálico. Após uma polimerização inicial as amostras foram removidas do molde e
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polimerizadas em uma unidade de polimerização Triad 2000 (Dentsply International,

Trubyte Division). Cada amostra foi  polimerizada por 7 minutos.  A superfície dos

blocos  de  resina  composta  foram  preparadas  com  lixa  de  granulação  600.  As

amostras foram divididas em seis grupos de 10 para o tratamento superficial e união

ao cimento resinoso. Grupo 1: nenhum tratamento; Grupo 2: ácido fluorídrico a 20%

por 60 segundos seguidos de lavagem e secagem; Grupo 3: Foi aplicado bifluoreto

de amônio durante 60 segundos seguidos de lavagem e secagem; Grupo 4: Foi

aplicada  uma  resina  fluida  (Prisma  Universal  Bond  3,  Dentsply  International)

fotopolimerizada  por  10  segundos;  Grupo  5:  A  superfície  foi  abrasionada  com

Microetcher  (Modelo  Erc,  Danville  Enginnering,  Danville,  Calif.)  com  óxido  de

alumínio  de  50  µm  com  uma  pressão  de  60  psi;  Grupo  6:  A  superfície  foi

abrasionada por Microetcher (Modelo Erc, Danville Enginnering, Danville, Calif.) com

óxido de alumínio de 50 µm com pressão de 60 psi e em seguida foi aplicada uma

resina fluida (Prima Universal Bond 3). Para o grupo 7, foram preparados molares

humanos tratados com ácido fosfórico a 37% durante 60 segundos,  seguidos de

lavagem e secagem. Cilindros de cimento resinoso foram cimentados às superfícies

preparadas nos compósitos e dentes. Os corpos de prova foram armazenados em

água destilada por 24 horas a 37oC. As amostra foram adaptadas a uma máquina

universal Instron (Model 1123, Instron Corporation, Canton, Mass) e submetidos a

uma carga com velocidade de 5 mm/minuto até a ocorrência da fratura. A análise

estatística  dos  resultados  não  demonstrou  diferença  estatisticamente  significante

entre os grupos 1,2 e 3, entretanto os grupos 5 e 6 diferiram destes. Não houve

diferença significante entre os grupos 5 e 6 e entre os grupos 4 e 5. O exame das

áreas de fratura demonstrou diferenças de padrão. Do grupo 1 ao 4 houve 100% de

falhas adesivas entre o cimento e o compósito.  O grupo 5 exibiu 50% de falhas

coesivas do compósito, enquanto que para o grupo 6 houve 100% de falha coesiva
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do  compósito.  A  análise  da  superfície  das  amostras  de  compósito  através  de

microscopia eletrônica de varredura mostrou para o grupo 1 uma superfície típica do

resultado do abrasionamento com lixa de granulação 600. O exame das amostras

dos  grupos  2  e  3  demonstrou  que  o  ataque  ácido  removeu  partículas  de  vidro

deixando  cavitações  na  superfície,  os  traços  abrasivos  foram  evidentes.  O

tratamento  com  óxido  de  alumínio  não  apresentou  os  traços  decorrentes  do

abrasionamento com lixa 600, demonstrando uma grande irregularidade superficial,

superior  aos  demais  grupos.  Os autores  concluíram que o ataque ácido  não foi

efetivo na produção de altos valores de resistência de união ao cimento resinoso. O

microjateamento com óxido de alumínio produz a superfície mecanicamente mais

retentiva e resultou nos maiores valores de resistência de união, aproximando-se

dos valores de união do compósito ao esmalte tratado com ácido fosfórico e ainda,

que o uso de adesivo associado ao microjateamento resulta em valores maiores de

resistência do que o microjateamento isoladamente.

Van Noort,  em 1994,  definiu  união  como forças  que unem dois  materiais

distintos quando eles são colocados em contato direto e coesão à tração entre os

átomos  e  as  moléculas  similares  dentro  de  uma  mesma  substância.  Adesivo  é

conceituado como a substância que une dois materiais. Já substrato ou aderentes

são as superfícies destes materiais. O ponto onde o substrato encontra o adesivo é

descrito como interface. O autor também descreve que, se a tensão de superfície de

um líquido  for  menor  que a  energia  de  superfície  de  um sólido,  ele  umedecerá

efetivamente a superfície, no caso do dente.

Guzman  e  Moore,  em  1995,  fizeram  um  estudo  sobre  a  resistência  ao

cisalhamento de dois materiais de resina composta fotoativados em relação a um

material resinoso polimerizado por calor. O substrato foi um material com base de

dimetacrilato  uretano  (TPH  –  Caulk-Dentsply)  designado  para  ser  usado  como
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pôntico direto colado.  Na primeira fase do estudo, a resistência ao cisalhamento

entre o substrato e uma resina composta à base de uretano e sete superfícies de

tratamento foram avaliadas. Na segunda fase, uma resina composta a base de BIS-

GMA (XRV – Herculite – Kerr) e três superfícies de tratamento foram avaliadas. O

estudo  demonstrou  que um agente  adesivo é essencial  para o alcance de uma

adequada resistência de adesão entre as resinas fotoativadas e ativadas por calor.

Entretanto,  houve  uma  diferença  significante  na  resistência  (força)  de  adesão

dependendo do tipo de resina fotoativada e o agente adesivo usado. Uma resina

composta  fotoativada  a  base  de  Bis-GMA  associada  ao  seu  sistema  adesivo

promoveu alta  resistência  à  adesão  (22.82  MPa)  em comparação  a  uma resina

composta a base de uretano com o seu sistema adesivo (14.45 MPa). Houve uma

relação direta entre a falência coesiva e a resistência adesiva; de acordo com o

aumento da força de adesão, aumentaram também as falhas coesivas. Dentro dos

parâmetros deste estudo e os materiais em particular utilizados, concluíram entre

outras, que as mais altas resistências adesivas encontradas nas resinas compostas

ficaram  dentro  da  escala  daquelas  reportadas  para  resina  composta  coladas  à

estrutura dentária,  sugerindo que uma adesão adequada entre o material pôntico

ativado por calor e a resina fotoativada foi alcançada.

Imamura et al., em  1996, avaliaram a efetividade de vários tratamentos de

superfície  utilizados  para  melhorar  a  resistência  de  união  ao  cisalhamento  de

cimentos resinosos a dois compósitos laboratoriais para restaurações indiretas. Os

compósitos utilizados para a confecção das amostras deste estudo foram Concept

(Ivoclar/Vivadente)  e  Herculite  XRV (Kerr),  sendo  o  primeiro  um  composto  de

micropartículas e o segundo, microhíbrido. As amostras de ambos os compósitos

sofreram polimerização adicional com calor e pressão após a fotopolimerização. Os

diferentes tratamentos de superfície utlizados foram: 1- condicionamento com ácido
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fosfórico  a  35% durante  20  segundos  (grupo  controle);  2-  microjateamento  com

partículas de 50 µm de óxido de alumínio durante 2 a 3 segundos à pressão de 60

psi  e  a  uma  distância  de  1  cm;  3-  aplicação  do  adesivo  Special  Bond  II

(Ivoclar/Vivadent) após microjateamento com óxido de alumínio e condicionamento

com  ácido  fosfórico  a  35%;  4-  aplicação  do  adesivo  All  Bond  2 (Bisco)  após

microjateamento com óxido de alumínio e aplicação de agente silano; 5- aplicação

do agente silano Scotchprime Ceramic Primer (3M); 6- condicionamento com ácido

fluorídrico Porcelain Etch Gel (Pulp Dent Corp.) a 9.6% durante 30 segundos após

microjateamento com óxido de alumínio e sem microjateamento; 7- abrasão com o

Sistema  Rocatec (ESPE) com um abrasivo de 30  µm com partículas de óxido de

alumínio  e  aditivo  cerâmico.  Foram  utilizados  os  agentes  cimentantes

recomendados pelos fabricantes de acordo com seus respectivos compósitos para a

realização da união dos cimentos aos compósitos. Após a realização dos testes de

união, os dados obtidos mostraram que o microjateamento com óxido de alumínio e

o Sistema Rocatec foram bastante efetivos no aumento da resistência de união para

ambos os compósitos  e que a efetividade das demais superfícies de tratamento

variou para ambos os compósitos. A análise microscópica mostrou que através do

microjateamento, obtém-se uma superfície mecanicamente retentiva, o que contribui

para o melhoramento da resistência de união O tratamento com microjateamento

seguido  do  condicionamento  com  ácido  fluorídrico  para  o  compósito  Concept,

aumentou  sutilmente  a  resistência  de  união,  enquanto  que  para  o  compósito

Herculite XRV, aplicação de ácido fluorídrico com ou sem microjateamento diminuiu

significativamente a resistência de união em comparação aos tratamentos com o

Sistema Rocatec e, apenas, com microjateamento com óxido de alumínio. Segundo

os autores, a análise microscópica mostrou uma larga dissolução das partículas de

vidro pela ação do ácido fluorídrico, o que deixaria, aparentemente, uma superfície
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retentiva  ideal  para  a  união  da  resina.  Entretanto,  a  resina  remanescente  que

anteriormente circundava as partículas pode estabelecer um substrato pobre para a

união do cimento, resultando na quebra da união.

Microjateamento  intra-oral  com  silicatização  simultânea  de  superfícies

fraturadas utilizando o método Rocatec, tem sido utilizado por muitos anos para a

simplificação dos procedimentos de reparo e cimentação com a obtenção de bons

resultados.  O  desenvolvimento  do  COJET-SAND (ESPE),  em  1997,  veio  ao

mercado como sucessor do Sistema Rocatec. As superfícies tratadas com CoJet-

Sand permitem  a  união  entre  compósitos  e  todas  as  ligas  ou  cerâmicas

odontológicas.  Devido  ao  tamanho  de  partícula  (30  µm),  a  taxa  de  abrasão  é

bastante  reduzida em relação aos abrasivos convencionais.  Estas  partículas  são

especialmente  desenvolvidas  para  cobrir  a  superfície  de  todos  os  materiais

restaurados  a  base  de  compósitos,  cerâmicas  e  metais  em  procedimentos

intrabucais, permitindo um tipo de cobertura cerâmica na superfície destes materiais

e resultando num mecanismo de união eficiente. Por suas características,  CoJet-

Sand é  indicado  para  um  pré-tratamento  de  restaurações  metálicas  antes  da

cimentação, reparo em defeitos no metal, cerâmica e restaurações de compósitos, e

para  um  pré-tratamento  em  restaurações  de  cerâmica  ou  compósitos  antes  do

procedimento adesivo.

Góes, Pachane e Garcia-Godoy, em 1997, estudaram a resistência de união

à dentina  do sistema adesivo One-Step (Bisco)  usando diferentes  métodos  para

remover o excesso de água da superfície dentinária após o condicionamento ácido

fosfórico 32%. O condicionamento dentinário foi gentilmente homogeneizado por 3

segundos com ar comprimido livre de óleo. Para este estudo, os autores utilizaram a

superfície  oclusal  de  sessenta  molares  humanos  extraídos,  sendo  os  dentes

divididos aleatoriamente em quatro grupos. A superfície de dentina foi exposta e o
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sistema adesivo aplicado, modificando a forma de remoção da água após a lavagem

do condicionamento  ácido:  grupo  1:  jato  de  ar  por  3  segundos;  grupo  2:  papel

absorvente;  grupo 3:  pincel  aplicador  (Bend-a-Brush)  por 5 segundos e grupo 4:

bolinha de algodão hidrofílico.  O sistema adesivo foi  aplicado de acordo com as

recomendações do fabricante e a resina utilizada foi Z100 (3M). As amostras foram

termocicladas e a resistência de união ao cisalhamento foi  realizada na máquina

Instron com velocidade de 1 mm/minuto. O padrão de fratura foi analisado usando

estereomicroscópio e microscopia de varredura, sendo todas adesivas. Os maiores

valores obtidos pelos autores para a resistência de união ao cisalhamento para o

sistema adesivo One-Step (Bisco),  foram relacionados com o uso da bolinha de

algodão  (20,96  MPa)  ou  papel  absorvente  (20,13  MPa).  Em  contrapartida,  a

aplicação do jato de ar (12,43 MPa) resultou na menor resistência de união.

Em 1997, Hummel et al., fizeram um estudo em torno das controvérsias do

uso do  ácido  hidrofluorídrico  no preparo  de  superfícies  antes  da  cimentação  de

resinas compostas indiretas.  Este estudo foi  conduzido para comparar efeitos de

combinação dos ácidos hidrofluorídrico e ortofosfórico usados com microjateamento

com  Microetcher  (Danville,  Engineering)  como  tratamento  pré-cimentação.  Nove

amostras de 3 materiais de resina composta foram preparadas, APH (LD Caulk),

Charisma  (Kulzer)  e  Dentacolor  (Kulzer)  para  simular  restaurações  indiretas

polimerizadas por calor. A resina de micropartículas (Dentacolor) foi incluída com o

propósito  de  comparação,  não  porque  seja  usado  como  compósito  indireto.  As

superfícies dos espécimes foram preparadas através de um ou com associações de

tratamentos. Adesivo Bond II e cimentos de dupla polimerização foram usados para

colagem  em  um  disco  de  P50  condicionado  com  ácido  fosfórico  na  superfície

tratada.  Análise  de  variância  e  testes  Scheffé  foram  utilizados  para  acessar  os

dados  de  resistência  à  adesão.  Microscopia  eletrônica  e  análise  microscópica
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convencional  das  superfícies  fraturadas  e  tratadas  também  foram  realizadas.

Verificaram que a resistência à adesão para todos os tratamentos de superfície não

diferiu  significantemente.  Os híbridos  obtiveram uma maior  resistência  à  adesão

com  o  condicionamento  do  que  as  microparticuladas  e  a  rugosidade  mecânica

produziu  as  maiores  resistências  adesivas  nas  micropartículadas.  O

microjateamento  associado  ao  ácido  ortofosfórico  demonstrou  uma  maior

resistência adesiva do que microjateamento com ácido hidrofluorídrico nos híbridos.

Concluíram que o condicionamento ácido sozinho não é o suficiente para produzir

resistência adesiva efetiva, e tratamentos com ácido hidrofluorídrico são danosos à

resina composta.

Em 1997, Leinfelder, comparou as restaurações diretas de resina compostas

com os sistemas de compósitos  indiretos,  relatando que vários problemas como

contração de polimerização,  grau de desgaste anual,  contorno das restaurações,

adaptação  marginal  e  sensibilidade  pós-operatória  eram minimizados  quando  os

sistemas  indiretos  eram utilizados.  Citou  o  belleGlass  HP,  introduzido  em 1996,

caracterizado pelo seu alto grau de polimerização, grande apelo estético e baixo

índice  de  desgaste  anual.  A  sua  polimerização  adicional  ocorre  sob  pressão  e

elevada  temperatura  (138°C)  em um  ambiente  saturado  por  nitrogênio,  um  gás

inerte.  Fala  que  a  presença  do  nitrogênio  durante  o  processo  de  polimerização

adicional é o componente mais importante sobre a resistência ao desgaste, pois o

ambiente sem oxigênio livre resulta em um alto grau de polimerização, melhorando

também o aspecto estético da peça já que o oxigênio influencia na transluscência e

opacidade da restauração.  Removendo todo o oxigênio livre o material  fica mais

translúcido. Diz que em um estudo sobre o belleGlass HP foi achado um desgaste

médio  de  somente  1,3  µm  ao  ano.  Conclui  dizendo  que  estes  sistemas  de
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compósitos  indiretos  estão  no  caminho  certo  para  uma  possível  substituição  às

porcelanas odontológicas.

Nash  e Leinfelder, em 1997, atualizam o uso de restaurações indiretas, uma

vez  que  há  o  aumento  do  uso  clínico  por  materiais  estéticos  indiretos,

principalmente  por  solicitação  dos  pacientes  pela  troca  de  restaurações  de

amalgama ou quando os preparos dentários resultam em uma perda de mais de um

terço da estrutura dentária. Outra vantagem da confecção de restaurações indiretas

é que a contração de polimerização acontece fora da boca, ficando esta contração

restrita ao agente cimentante,  mas como a película de cimento resinoso é muito

delgada  esta  contração  é  desprezível.  Outra  vantagem  é  promover  o

restabelecimento  da  anatomia  oclusal  e  contatos  proximais.  Um  produto

recentemente introduzido no mercado é um polímero chamado belleGlass HP (belle

de St. Claire, Orange, CA), que tem a resistência ao desgaste muito próximo a do

esmalte.  Consiste  da  mistura  de  resina  alifática  e  de  uretano  dimetacrilato,

polimerizada à elevada temperatura e sob pressão. O mais importante, entretanto, é

que o processo de polimerização é produzido e conduzido em uma atmosfera de

nitrogênio. A constante presença deste gás inerte resulta na eliminação do oxigênio

interno  e  externo.  Isto,  em  resumo,  permite  que  maior  volume  de  resina  seja

polimerizado. Um estudo recente realizado na University of Alabama Dental School

(junho de 1989 a fevereiro de 1996), mostrou que o desgaste médio do belleGalss

HP é menor que 1.5 µm por ano. Esta resina composta híbrida tem alto conteúdo de

partículas  de  vidro,  exibe  alto  módulo  de elasticidade,  tendo  um comportamento

semelhante ao dente natural. A experiência clínica do autor mostra que é razoável

esperar que as restaurações de resina composta processadas em laboratório durem

de  7  a  12  anos,  bem  mais  que  a  alternativa  direta.  Concluem  dizendo  que  o

belleGlass  HP  mostra  bom  desempenho  para  facetas  e  coroas,  e  pontes  fixas
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adesivas reforçadas por fibra, que a resistência ao desgaste, e a possibilidade de

polimento intra-oral, combinado com excelente estética, faz do belleGlass HP o seu

material de escolha quando onlays de compósito são recomendados aos pacientes.

Touati  e  Aidan,  em  1997,  apresentaram  em  seu  estudo  as  propriedades

físicas  e  mecânicas  dos  compósitos  de  laboratório  de  segunda  geração  para

restaurações  indiretas  comparando-os com os de  primeira  geração.  Segundo  os

autores, restaurações adesivas indiretas permitem que se obtenha melhor contato

proximal, excelente anatomia oclusal, precisão na adaptação marginal com redução

das fendas marginais causadas pela contração de polimerização dos compósitos

em relação às restaurações diretas. Os compósitos pertencentes à primeira geração

são  Dentacolor (Kulzer),  Isosit N (Ivoclar) e  Visio-Gem (ESPE), e caracterizam-se

por  serem  compósitos  microparticulados,  possuírem  baixa  quantidade  de  carga

(33% em volume), baixa resistência flexural, baixo módulo de elasticidade e baixa

resistência  ao  desgaste.  Já  os  compósitos  de  segunda  geração  como  Artglass

(Kulzer),  Conquest (Jeneric  Pentron),  Colombus (Condres  et  Metaux),  Targis

(Ivoclar) e belleGlass (Kerr), classificados de acordo com suas propriedades físico-

mecânicas, possuem alta resistência flexural (120 a 160 MPa), alto percentual de

partículas inorgânicas (aproximadamente 66% em volume),  mínima contração de

polimerização, união à estrutura de determinados tipos de metais e resistência a

abrasão  semelhante  ao  esmalte.  Os  compósitos  Artglass e  belleGlass possuem

58% e 63% de partículas inorgânicas em volume, respectivamente. Os compósitos

de  segunda  geração  são  microhíbridos  (às  vezes  chamados  de  polímeros

cerâmicos)  com  alta  densidade  de  partículas  de  carga  cerâmicas  e  possuem

tamanho  médio  de  partícula  de  1-5  µm.  Dentro  da  classificação  proposta  pelos

autores,  há um grupo de compósitos chamado de intermediário:  Solidex (Shofu),

Vita  Zeta (Vivadent),  Tertic  Lab (Vivadent),  Herculite  XRV  Lab (Kerr).  Estes
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compósitos são microhíbridos, entretanto, por não possuírem características como

altos valores em relação a suas propriedades mecânicas e alto conteúdo de carga,

não  podem  ser  classificados  como  sendo  de  segunda  geração,  apesar  de

possuírem  algumas  propriedades  semelhantes  em  alguns  casos.  O  compósito

Solidex contém 39% de partículas inorgânicas em volume. Para os autores a alta

porcentagem  de  partículas  inorgânicas  melhora  as  propriedades  mecânicas  do

compósito, e a polimerização adicional como é o caso do  belleGlass permite uma

melhor união entre a matriz orgânica e as partículas de carga e maior resistência ao

desgaste,  melhorando,  também,  suas  propriedades  mecânicas.  O  belleGlass

necessita  de  um  processo  de  calor,  pressão  e  ambiente  de  nitrogênio  para  a

polimerização, o que melhora as propriedades  mecânicas e de superfície por evitar

a inibição pelo oxigênio. Em relação a união adesiva destes compósitos à estrutura

dentária, o jateamento com óxido de alumínio é o mais utilizado para tratamento de

superfície,  e,  embora, alguns fabricantes recomendem a utilização de um agente

silano, o microjateamento é considerado suficientemente seguro por criar retenções

micromecânicas  sobre  a  superfície  do  compósito  que  serão  preenchidas  pelo

cimento.

Ahmad,  em 1998,  relatou que quando há o declínio  da integridade de um

dente, o resultado não é somente a destruição da forma, mas também ocorre uma

diminuição de sua função. Portanto o objetivo do tratamento deverá ser a busca da

forma,  cor  e  função,  considerando  aspectos  como  topografia,  estratificação,

propriedades  ópticas  e  resistência.  Devido  à  controvérsia  existente  acerca  dos

materiais  restauradores  que  contém  mercúrio  e  o  crescimento  da  busca  pela

estética pelos pacientes, a utilização do amálgama de prata é muito questionada.

Isso  determinou  que  as  restaurações  de  amálgama  fossem  substituídas  por

compósitos  micorhíbridos  com alto  conteúdo  de  carga (80% em peso)  como os
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cerômeros  ou  polímeros  otimizados  por  cerâmica.  As  partículas  de  carga  de

cerâmica  melhorariam  as  propriedades  físicas,  enquanto  as  partículas  de  vidro

aumentariam as propriedades estéticas destes materiais.

Anusavice, em 1998, mencionou que as reações de polimerização não são tão

parecidas,  de  modo  a  promover  a  exaustão  total  dos  monômeros.  Impurezas  no

monômero  freqüentemente  inibem  esta  reação.  A  presença  do  oxigênio

freqüentemente causa o retardamento da reação de polimerização, uma vez que o

oxigênio  reage  com  os  radicais  livres.  Tem  sido  mostrado,  por  exemplo,  que  a

velocidade de reação e o grau de polimerização são menores se a polimerização é

conduzida ao ar livre, em comparação com os altos valores obtidos quando a reação

acontece em tubos selados. A influência do oxigênio na polimerização é governada

por muitos fatores, como sua concentração, temperatura e intensidade da luz. Diz que

é  importante  estar  atento  aos  efeitos  do  oxigênio  na  inibição  do  processo  de

polimerização.

Chalifoux,  em  1998,  fez  uma  comparação  entre  os  materiais  para

restaurações  dos  dentes  da  região  posterior,  e  que  a  seleção  destes  materiais

depende de avaliação de vários critérios. Diz que materiais diretos são providos de

limitada resistência para o segmento posterior. Que quando o caso selecionado é

apropriado,  preparo  correto,  e  o  protocolo  clínico  é  utilizado,  o  compósito  de

processo  laboratorial  (belleGlass,  Kerr/Sybron,  Orange,  CA)  pode  promover

restaurações  na  dentição  posterior  com  sucesso,  sem  comprometer  a  estrutura

dentária,  fornece  resistência  ao  dente,  controla  os  contornos  interproximais,

minimiza  a  contração  do  material  e  microinfiltração,  e  produz  ótimo  resultado

estético.  Cita  que  a  estética  é  também  de  essencial  importância  e  deve  ser

considerada.  Comenta  que  antes  da  cimentação,  as  restaurações  devem  ser

provadas  para  conferir  adaptação,  contatos  proximais  e  oclusão.  Feito  isto,  a
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restauração deve ser removida, lavada com água, e limpa com ácido fosfórico 37%

por  60  segundos  e  lavadas  novamente.  Um  agente  silano  (Nexus  Silane,

Kerr/Sybron, Orange, CA) deve ser aplicado na superfície interna da restauração,

inlay ou onlay, por 60 segundos, e o excesso do agente silano removido com ar

limpo. Para prevenir a polimerização prematura, as luzes diretas devem ser evitadas

na superfície silanizada.

Em 1998, Chen, Matsumura e Atsuta fizeram um estudo para avaliar o efeito

do condicionamento e aplicação de silano sobre a resistência da adesão a uma

porcelana feldspática (VMK 68) por parte de uma resina composta (Clearfil  APX).

Dois condicionadores a base de ácido hidrofluorídrico (2,5% e 5%) e cinco tempos

diferentes  de  condicionamento  (0,  30,  60,  90,  120,  150  e  180  segundos)  foram

usados para condicionar  as amostras  de porcelana respectivamente.  Um agente

adesivo autopolimerizante  contendo  um primer  junto  (Clearfil  Porcelain  Bond)  foi

usado sobre as superfícies de porcelana condicionadas e não condicionadas. Os

padrões de condicionamento foram observados por meio de microscopia eletrônica

e a resistência adesiva entre a resina composta fotopolimerizável e a porcelana foi

determinada. Micrografias de microscopia eletrônica revelaram padrões complicados

de  condicionamento  quando  seus  períodos  de  tempos  foram  aumentados.  Os

resultados para os testes de cisalhamento mostraram que a resistência à adesão da

resina composta à porcelana não condicionada foi muito baixa, e que os períodos

de  tempo  maiores  que  30  segundos  efetivamente  aumentaram  a  resistência

adesiva.  Entre  as  conclusões  dos  autores  ficou  evidente  que  o  uso  do  agente

adesivo  silanizado  aumentou  dramaticamente  a  resistência  adesiva  do  material

compósito  à porcelana não condicionada e que a aplicação combinada de HF a

2,5% por 30 segundos ou mais e o uso do agente adesivo silanizado pareceu ser o

melhor sistema. As resistências adesivas para essa condição não foram afetadas
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pelo tipo de condicionador ácido ou período de duração do condicionamento, exceto

pra 60 e 150 segundos.

Miara,  em 1998,  revisou as propriedades físicas e aplicações clínicas dos

compósitos  para  restaurações  indiretas  de  segunda geração,  ando ênfase a um

sistema que utiliza  polimerização  adicional  por  calor  e  pressão  em ambiente  de

nitrogênio. Segundo o autor a melhora das propriedades destes materiais ocorreu

principalmente em três áreas: estrutura e composição, fotopolimerização e reforço

por  fibras.  Os  compósitos  de  segunda  geração  são  microhíbridos,  contendo

partículas com tamanho de 0.04 µm a 1 µm. A porcentagem, tamanho e distribuição

das partículas de carga dependem de cada marca comercial, mas em geral estes

compósitos  contém  duas  vezes  mais  carga  do  que  matriz  orgânica.  Quanto  ao

mecanismo  de  polimerização  o  compósito  Belleglass  HP  (Kerr)  destaca-se  por

possuir polimerização combinada, luz e calor de 140°C, com pressão de 80 psi em

ambiente  de  nitrogênio,  alcançando,  com  isto,  um  percentual  de  conversão  de

monômero de 98.5%. Os compósitos de segunda geração têm sido propostos para

a  diminuição  das  principais  falhas  que  ocorrem  em  restaurações  indiretas  de

compósitos  como  fraturas,  desgaste  e  alterações  de  cor.  A  combinação  de

partículas de vidro com a matriz orgânica preenche os requisitos para a melhora das

propriedades mecânicas e estéticas destes materiais em relação aos compósitos de

primeira geração.

Mondelli,  em 1998, realizou um estudo com o objetivo de relatar o uso de

restaurações de resinas compostas em dentes posteriores pelas técnicas indiretas

de  confecção.  Foram  abordadas  diversas  técnicas,  relacionando  seus  aspectos

favoráveis  e  desfavoráveis.  Relatou  que  apesar  das  vantagens,  os  sistemas

restauradores  adesivos  de  uso  direto  possuem  várias  limitações  quando

empregados  em  dentes  posteriores,  com  técnica  muito  mais  sensível  que  o
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amálgama.  Cita,  entre  as  desvantagens,  que  o  restabelecimento  correto  dos

contatos  proximais  e  oclusais  é  mais  difícil  de  se  obter,  a  falta  de  controle  da

contração  de  polimerização  e  acabamento  e  polimento  são  trabalhosos  e

prolongados.  Conclui  dizendo  que as  restaurações  indiretas  de  resina  composta

apresentam  menor  estabilidade  de  cor,  de  resistência  à  abrasão  e  longevidade

clínica  mais  reduzida  do  que  as  de  porcelana  e  quando  comparadas  às

restaurações  de resina  compostas  de  uso  direto,  as  indiretas  apresentam maior

profundidade  e  melhor  uniformidade  de  polimerização,  menor  índice  de

sensibilidade  pós-operatória,  menor  magnitude  de  contração  de  polimerização  e

conseqüente  diminuição  da  microinfiltração.  São  mais  sensíveis  tecnicamente  e

apresentam resistência à abrasão e longevidade similares.

Em  1998,  Nash  e  Rosenthal,  dizem  que  o  uso  de  resinas  compostas

processadas  em  laboratório  cresceram  em  popularidade  nos  últimos  anos.  O

aumento no uso clínico deste tipo de material restaurador estético é o resultado de

muitos  fatores.  A exigência  dos pacientes  pela  substituição das restaurações de

amálgama  por  restaurações  estéticas  está  provavelmente  no  topo  da  lista  de

razões. Indicam o uso de restaurações indiretas quando o preparo resulta em uma

perda de mais de 1/3 de um dente posterior. A possibilidade de ser processada mais

tarde, após a polimerização por luz, resulta em uma polimerização máxima da matriz

da resina,  resultando  em um material  mais  forte.  Outra vantagem da fabricação

indireta é que a contração de polimerização ocorre totalmente antes da colocação

no dente.  A única contração que pode ocorrer é do agente de cimentação,  mas

como a espessura do cimento é muito pequena, esta contração é mínima. A maioria

dos materiais usados atualmente são resinas de composto híbrido e incluem um alto

conteúdo  de  preenchimento  de  vidro,  e  que  o  desgaste  destes  materiais  foi

mostrado  como  sendo  tão  pequeno  quanto  1.5  µm  por  ano  (belleGlass  HP).
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Comentam que estas resinas compostas exibem a habilidade de flexionar como a

estrutura dentária. Concluem dizendo que com sua experiência clínica é razoável

esperar  que  restaurações  de  compósitos  laboratoriais  durem  de  7  a  12  anos.

Acreditam que estes materiais são alguns dos melhores disponíveis no arsenal de

ferramentas estéticas atuais. 

Bouschlicher,  Cobb  e  Vargas, em 1999,  relatam a  melhora  dos  sistemas

restauradores indiretos e a vantagem de ser um procedimento mais conservador. O

objetivo de seus estudos, neste trabalho, é comparar dois métodos de asperização

ou  preparo  superficial,  com ou  sem o  uso  de  agentes  próprios  de  molhamento

superficial  para avaliar seus efeitos na adesão do cimento resinoso às seguintes

resinas indiretas processadas em laboratório:  Artglass (AG), belleGlass HP (BG),

Concept  (C)  e  Targis  (T).  Os  métodos  de  asperização  superficial  incluíram  a

microabrasão com óxido de alumínio (AL) 50 micrômetros e 34 psi e aplicação de

silano, Cojet-System (CJ): 30 micrômetros e 34 psi. O Artglass e o Concept foram

testados com e sem o uso de seus agentes de molhamento respectivos: Artglass

liquid (AGL) e Special Bond II (SB). Falam que a dificuldade de condicionamento de

superfície destes sistemas se dá a não existência da camada inibida pela presença

do oxigênio livre, por causa da sua grande conversão de monômeros em polímero.

Sob as condições deste estudo,  a combinação do Coejet-Sand e Artglass Liquid

resultou na maior resistência de união ao cisalhamento para as restaurações de

Artglass.  A  microabrasão  com  Coejet-Sand  e  óxido  de  alumínio  seguido  pelo

molhamento com um adesivo sem carga foi  um pré-tratamento superficial  efetivo

para cimentos resinosos de dupla cura.

Por  existirem  muitas  incertezas  a  respeito  do  largo  uso  de  compósitos

indiretos e cerâmicos na restauração de dentes posteriores, Brunton et al., em 1999,

se  propuseram  a  fazer  um  estudo  avaliando  a  resistência  à  fratura  de  dentes
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restaurados  com três  materiais  contemporâneos  estéticos  para  adesão  resinosa

num preparo para onlay padronizado. Uma amostra aleatória para onlays estéticos

foi  obtida  de  um  laboratório  de  serviços  odontológicos.  O  preparo  foi  então

duplicado em 30 dentes naturais. Mais 10 dentes que foram preparados para servir

como controle. Dez onlays de cada um dos três materiais (SR Isosit belleGlass HP,

e  Empress)  foram  produzidos  e  cimentados  com  resina  de  acordo  com  as

indicações do fabricante.  As restaurações foram testadas compressivamente e o

módulo de falência registrado. Puderam observar que a resistência à fratura obtidas

para os dentes restaurados com o material compósito (SR Isosit - média de 1,56 kN;

DP 0,49) foi maior do que aquela registradas nos dentes restaurados com material

cerâmico  (Empress  -  média  de  0,99  kN;  DP  0,49)  e  com  material  compósito

reforçado por fibras (belleGlass HP - média de 0,99 kN; DP 0,56). Concluíram que

dentes  restaurados  com  onlays  de  resina  composta  demonstraram  uma  maior

resistência à fratura do que onlays exatamente iguais feitos de compósito reforçado

por  fibras,  assim  como  os  feitos  de  material  cerâmico.  Falhas  sob  carga

compressiva podem ser menos catastróficas quando um compósito reforçado por

fibras  é  usado  do  que  quando  forem  usados  materiais  de  compósito  puro  ou

cerâmico. 

Knobloch et al., em 1999, fizeram uma investigação para avaliar o desgaste

abrasivo de dois corpos e o grau de conversão de quatro compósitos processados

laboratorialmente  (Targis,  Concept,  BelleGlass  e  Artglass)  e  dois  compósitos  de

confecção  direta  (Herculite  e  Heliomolar)  após  sete  dias  de  armazenamento.  O

esmalte humano foi usado como controle positivo para o desgaste abrasivo de dois

corpos, e dez amostras cilíndricas (3,5 mm de diâmetro, 8 mm de altura) de cada

material foram preparadas e armazenadas em água destilada a 37oC para o teste de

desgaste.  As  escalas  relativas  para  desgaste  abrasivo  de  corpo  duplo  foram
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determinadas  usando  um  disco  diamantado  de  30  µm.  Subseqüentemente,  3

amostras  polimerizadas  que  ficaram  armazenadas  em  frascos  de  polietileno

vedados por sete dias foram preparados para o teste de grau de conversão. O grau

de  conversão  foi  determinado  por  um espectrômetro  de  infravermelho  utilizando

como  padrão  técnicas  básicas  e  vários  padrões  internos.  A  análise  estatística

utilizando  a  análise  de  variância  e  o  teste  de  múltipla  escala  Tukey  –  Kramer,

indicou diferenças  significantes  entre  os vários materiais  testados  para  desgaste

abrasivo  e  grau  de  conversão.  Concluíram  que  o  compósito  Concept  exibiu

significantemente o menor desgaste abrasivo comparado aos compósitos diretos e

indiretos (p<0.01). o Concept e o belleGlass HP exibiram uma média de grau de

conversão significantemente maior  do que qualquer  outro  dos materiais  testados

(P<0.01).

O’ Neal, Givan e Suzuki,  em 1999,  fizeram um estudo do compósito indireto

belleGlass HP (Kerr), com um acompanhamento clínico de 5 anos. Um total de 20

inlays, 20 onlays, e 20 facetas foram fabricados e entregues pela UAB, Clínica de

Pesquisa de Biomateriais. O banco de dados foi coletado por avaliação intra-oral com,

35 slides coloridos e moldados com silicona para impressão para medir o desgaste

indiretamente  usando  a  escala  M-L.  Depois  de  cinco  anos,  um  total  de  24

restaurações  foi  reavaliado.  A  performance  total  depois  de  cinco  anos  de  função

clínica estava excelente, com exceção do manchamento marginal em 3 restaurações

e  pequena  para  moderada  degradação  marginal  em  14  restaurações.  Este

acompanhamento  clínico  sugere  excelente  performance  deste  material  de  resina

composta indireta,  embora a perda de integridade do agente cimentante possa ter

contribuído  com  a  quebra  de  adaptação  marginal.  No  resultado  da  pesquisa  as

avaliações foram as seguintes: Estabilidade de cor – sem descoloração, Integridade

Marginal  de  58%,  Sensibilidade  –  nenhuma,  Manchamento  de  Interface  –  12%,
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Textura de Superfície – alto lustre, Oclusão – normal, Caries Secundárias – nenhuma,

Índice  Gengival  –  zero,  Falha por  Fratura  – nenhuma,  UHPHS Desgaste  – alpha,

Índice de Placa – zero e M-L desgaste – 6,3 µm.

Pacheco, Goes e Consani, em 1999, avaliaram o efeito da aplicação do silano

e a influência do condicionamento com ácido fluorídrico a 10% na resistência de união

ao  cisalhamento  de  três  sistemas  adesivos  em  reparos  de  porcelanas  com

compósitos.  Para  isto  foram  confeccionadas  amostras  de  porcelana  que  foram

tratadas para serem unidas ao compósito de acordo com as instruções do fabricante

de cada sistema adesivo. De acordo com o sistema aplicado à porcelana, os grupos

foram  os  seguintes:  1-  Multi  Bond  Alpha (Porcelain  Etch  Gel +  silano  +  adesivo

Resina Bond 1); 2-  Scotchbbond Multi Uso (Scotchbond Acid + silano  Scotchprimer

Ceramic  Primer +  adesivo  Scotchbond  Adhesive);  3-  Optibond  Multi  Use (Fluor

Etchant + silano  Porcelain Repair Primer + adesivo  Optibond); 4-  Multi Bond Alpha

(Fluor  Etchant +silano  +  adesivo  Resina  Bond  1);  Scotchbond  Multi  Uso (Fluor

Etchant + silano  Scotchprimer Ceramic Primer  + adesivo  Scotchbond).  Nos grupos

1,2, 3 e 4 os sistemas adesivos foram manipulados de acordo com as instruções do

fabricante  e  no  grupo  5  o  condicionador  ácido  recomendado  pelo  fabricante  foi

substituído  pelo  ácido  fluorídrico  Flúor  Etchant.  Para  a  realização  do  reparo  foi

utilizado o compósito Z100 em todos os grupos, com exceção do grupo 3, no qual foi

utilizado o composto Herculite XRV. Na metade das amostras de cada grupo o agente

silano  não  foi  aplicado.  Após  a  realização  dos  testes  de  resistência  de  união  ao

cisalhamento  os  autores  concluíram  que  a  aplicação  dos  silanos  Scotchprimer

Ceramic Primer e Porcelain Repair Primer aumentaram significativamente a união da

interface  porcelana-resina  composta,  e  que  os  maiores  valores  de  resistência  de

união  da  interface  porcelana-resina  composta  foram obtidos  com a  utilização  dos

agentes  de  silanização  Scotchprimer  Ceramic  Primer e  Porcelain  Repair  Primer,
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associados ao condicionamento com ácido fluorídrico a 10%. A análise morfológica

das  superfícies  das  porcelanas  indicou  um  padrão  favorável  ao  embricamento

micromecânico  quando  utilizados  os  ácidos  Porcelain  Etch  Gel e  Fluor  Etchant.

Segundo os autores a efetividade do condicionamento com ácido fluorídrico promoveu

um  aspecto  alveolar  e  uniforme  na  porcelana,  criando  condições  favoráveis  ao

microembricamento mecânico.

Notando a escassez de modernos estudos a longo prazo sobre restaurações

de compósito diretos e indiretos na região posterior, Scheibenbogen-Fuchsbrunner

et al., em 1999, fizeram um estudo de longo termo, avaliando a aceitação clínica de

restaurações  de  compósito  diretas  e  indiretas  na  região  posterior  em cavidades

cariosas simples (uma face) ou complexas (mais de uma face). Avaliaram também

os resultados durante dois anos. Nove estudantes de odontologia confeccionaram

88  restaurações  de  compósitos  (Tetric,  Blend-a-Lux,  Pertac-Hybrid  Unifil),  43

restaurações  diretas  e  45  inlays  indiretos,  sob  a  supervisão  de  um  dentista

experiente.  A  primeira  avaliação  clínica  foi  realizada  11  a  13  meses  após  a

confecção por 2 outros dentistas experientes, usando o critério USPHS modificado

(Avaliação  do  Serviço  de  Saúde  pública  dos  EUA).  A  segunda  avaliação  de  60

restaurações  foi  realizada  entre  20  a  26  meses  após  a  confecção.  Puderam

constatar que num total de 93% das restaurações indiretas e 90% das restaurações

diretas de compósito foram consideradas como sendo clinicamente excelentes ou

aceitáveis.  Duas  restaurações  (1 inlay indireto  e  1 margem de uma restauração

direta) falharam durante o segundo ano em função de fratura. Os inlays indiretos

demonstraram uma significante  melhor  forma anatômica de superfície do que as

restaurações  compostas  diretas.  Os  pré-molares  apresentaram  uma  integridade

marginal  significantemente  melhor,  bem  como,  um  melhor  comportamento  pós-

operatório  do  que  os  molares.  Concluíram  que  restaurações  posteriores  em
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compósito mostraram um desempenho clínico satisfatório num período de 2 anos

quando  confeccionadas  por  estudantes  com  pouca  experiência,  porém,

supervisionados por profissionais experientes.

Shellard  e  Duke,  em  1999,  fizeram  um  resumo  do  progresso  dos  novos

materiais  restauradores  indiretos  estéticos.  As  restaurações  indiretas  de  resina

composta  foram  introduzidas  alguns  anos  atrás  como  alternativa  possível  às

tradicionais  restaurações  indiretas  a  base  de  metal  e  cerâmica.  Entretanto,  as

formulações recentes não mostram evidências de melhora nas propriedades físicas

e mecânicas sobre aquelas de resina composta realizadas diretamente na boca do

paciente.  Em  razão  das  restaurações  indiretas  requererem  maior  remoção  de

estrutura dentária do que as diretas, seu uso tornou-se impopular e foi abandonado

por vários clínicos. Há poucos anos atrás uma nova classe de resinas compostas

indiretas  emergiu  na  profissão.  Várias  tecnologias  foram  sugeridas  como

mecanismos  de  reforço.  Fibras,  modificações  na  matriz  e  um  sortimento  de

inovações  foram  propostas  para  melhorar  as  restaurações  indiretas  de  resina

composta.  Aplicações  que  vão  de  restaurações  inlay  até  próteses  fixas  multi-

unitárias.  Quando disponível,  a literatura proverá o profissional  de informações e

indicações para o uso destes tipos de materiais. Entre os novos materiais os autores

citam o Targis-Vectris  (Ivoclar),  Artglass  (Heraus Kulzer)  e  belleGlass  HP (Kerr).

O  belleGlass  HP  é  um  sistema  compósito  indireto  polimerizado  a  uma

elevada  temperatura  e  pressão.  Composto  de  dimetacrilato  uretano  e  resinas

dimetacrilato  alifático  preenchido  com  74%  em  peso  de  vidro  borosilicato  e

partículas de tamanho médio em torno de 0,6 µm.  O polímero é polimerizado a

135oC sob uma pressão de 80 psi. A temperatura aumentada estende a conversão

do polímero e a pressão elevada reduz grandemente o potencial de formação de

porosidade  e  lacunas.  O  sistema  também  utiliza  nitrogênio  na  câmara  de
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polimerização para eliminar o oxigênio durante o ciclo de polimerização. Sabe-se

que o oxigênio compete com os sítios de adesão duplicada de carbono, limitando o

grau de polimerização. A substituição de oxigênio por nitrogênio permite uma melhor

conversão  e  propriedades  físicas  melhoradas.  Medições  in  vivo  realizadas  na

Universidade do Alabama demonstraram que o desgaste do BelleGlass foi de 6,3

µm em 5 anos.  Como o demonstrado nestes estudos,  um progresso significante

está  sendo feito  no  que diz  respeito  aos  materiais  estéticos  para  uso  posterior.

Embora,  o  comportamento  em  longo  prazo  desses  materiais  seja  desconhecido

ainda, assim como a melhor técnica de aplicação, os profissionais estão buscando

maiores recursos na tentativa de satisfazer os anseios dos pacientes para inovar

esta ciência na busca pelo melhor  em termos estéticos e funcionais.  Os autores

puderam concluir que nenhum dos três materiais testados causou desgaste ao arco

antagonista.

Em 2000, Bagis e Rueggeberg, fizeram um estudo examinando a influência

da temperatura de polimerização adicional sobre a quantidade de monômero não

reagente presente numa resina composta fotopolimerizável disponível no comércio.

O material foi fotopolimerizado inicialmente e logo após, sofreu uma polimerização

adicional  com  calor.  Os  discos  de  compósitos  foram  submetidos  a  uma

polimerização adicional imediata com calor (50, 75, 100 ou 125oC por sete minutos).

Um grupo controle foi mantido sem polimerização adicional. Eles foram colocados

num solvente  por  duas  semanas  a  37oC para  extrair  o  monômero  não  reagido.

Posteriormente  as  amostras  foram  analisadas  para  determinar  a  quantidade  de

TEGDMA, Bis-GMA e EBis-GMA remanescentes após os diferentes tratamentos. As

quantidades  de  cada  monômero  residual  foram comparadas  através  da  ANOVA

com  teste  de  Tukey-Kramer  com  respeito  aos  diferentes  tratamentos  de

polimerização. Mesmo o menor tratamento de polimerização adicional com calor de
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(50oC) resultou em 80% de redução de TEGMA residual, 75% de redução do Bis-

GMA e 77% de redução de EBis-GMA do que o grupo controle  que foi  apenas

fotopolimerizado. A polimerização adicional com calor a 75oC ou mais, resultou na

menor  quantidade  de  cada  tipo  de  monômero  não  reagido  no  polímero  e  essa

quantidade  não  caiu  significantemente  com  o  aumento  da  temperatura  de

polimerização adicional na maior parte das amostras. Um dos principais benefícios

da polimerização adicional com calor das restaurações de resina composta poderia

ser  o  aumento  da  biocompatibilidade  das  mesmas  como  resultado  de  um

significante decréscimo no monômero residual não reagido.

Givan,  O’Neal  e  Suzuki,  em  2000,  fizeram  um  acompanhamento  clínico

durante oito anos de uma resina composta indireta. O propósito desse estudo clínico

foi avaliar a performance de um compósito modificado. O compósito utilizado neste

estudo foi  o belleGlass HP (Kerr). Um total de 20 inlays, 20 onlays e 20 facetas

foram fabricados e entregue pela Clínica de Pesquisa de Biomateriais UAB. A data

da cimentação foi registrada e as rechamadas foram iniciadas. Depois de oito anos,

um total de 30 restaurações (50%) estava disponível para avaliação, das quais 16

restaurações  tiveram  que  ser  recolocadas.  As  restaurações  perdidas  foram

predominantemente por cárie secundária ou trauma. Um desgaste clínico mínimo foi

notado, e a textura de superfície e cor, depois de oito anos, estavam muito boas. Os

autores  concluíram  que  depois  de  oito  anos  a  performance  clínica  da  resina

composta  indireta  estava  excelente,  embora  a  perda  da  integridade  do  agente

adesivo  de  primeira  geração  pode  ter  contribuído  para  a  quebra  de  adaptação

marginal e cáries secundárias. 

A  força  de  adesão  é  um  termo  raramente  definido.  Para  Nakabayashi  e

Pashley, em 2000, a força de adesão é medida pela carga aparente no momento da

falha, dividida pela superfície da área unida (aderida). As uniões resina-dentina são
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friáveis,  elas  tendem  a  falhar  quando  submetidas  a  uma  larga  variedade  de

estresses. Para os autores é comum um desvio-padrão de 30 a 40% ao redor dos

valores  médios.  Uniões  maiores  falham  sob  estresses  menor  do  que  uniões

pequenas.  Isto  pode  ocorrer  devido  a  pequenas  imperfeições  ou  defeitos  nas

interfaces da união, como bolhas de ar, bolhas de água ou regiões de separação da

fase resina-solvente, que podem servir como concentradores de estresses durante o

teste de união. Essas imperfeições podem permitir o desenvolvimento de estresses

locais que excedam a força coesiva de um dos componentes da interface de união

(camada de resina composta-adesivo; camada de adesivo-topo da camada híbrida;

resina  infiltrada-colágeno;  ou  junções  da  dentina  mineralizada-dentina  não

infiltrada),  resultando  no  desenvolvimento  de  rachaduras  que  se  propagam

rapidamente e causam falhas.

Em 2000, Nilsson et al., analisaram a influência de diferentes pré-tratamentos

sobre a resistência adesiva entre os inlays e o cimento resinoso de três sistemas

para inlay de compósito: Z-100, Targis e ArtGlass. Quatro tratamentos diferentes da

interface entre agente adesivo e compósito foram investigados: 1 – superfície não

tratada. 2 – asperização com lixa no 500 sob refrigeração, 3 – jateamento por 10

segundos,  com 110-120 µm de óxido de alumínio  e 4 – jateamento seguido de

tratamento  com  silano.  A  topografia  superficial,  rugosidade  e  a  resistência  ao

cisalhamento foram avaliadas usando microscopia eletrônica de varredura, a laser, e

um  LRX  Lloyd  equipado  para  o  teste  de  resistência  ao  cisalhamento,

respectivamente. A resistência adesiva encontrada é relacionada ao pré-tratamento

da  superfície  do  compósito  e  a  diferentes  sistemas  para  inlays  de  compósito.

Independente do sistema de compósito usado, a superfície jateada e tratada com

silano exibiu os maiores valores para resistência ao cisalhamento, seguidas pelas

superfícies jateadas e as desgastadas retentivamente (retenções).  As superfícies
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não tratadas exibiram os menores valores. Para as superfícies pré-tratadas,  o

Targis  demonstrou  os  maiores  valores  para  resistência  adesiva (P  <  0.05),

seguidos  pelo  Artglass  e  Z  –  100.  A  distribuição,  entretanto,  foi  revertida  às

superfícies não tratadas, onde a Z – 100 mostrou a maior resistência adesiva (P

<  0.05).  Concluíram  que  para  materiais  de  compósitos  que  sofrem  uma

polimerização adicional, onde a conversão é alta, a superfície do compósito deve

sofrer um pré-tratamento para se obter uma boa adesão no cimento resinoso. E que

o jateamento combinado com o tratamento com silano produz os maiores valores de

adesão.

Peutzfeldt  e  Asmussen,  em 2000,  fizeram um estudo  para  determinar  os

efeitos de diferentes métodos de polimerização adicional sobre grau de conversão,

propriedades mecânicas, e desgaste em vitro de duas resinas compostas, Z100 e

Charisma. Os espécimes de resina compostas foram inicialmente polimerizadas por

luz  e  posteriormente  submetidas  a  uma  polimerização  adicional  da  seguinte

maneiras: Translux EC handheld curing unit (10 min), Translux EC light box (10 min),

Triad II  (10 min), 40oC (10 min), 70 ou 110oC por 10 min, 1, 6, ou 24 horas. As

propriedades  foram  determinadas  depois  de  armazenar  os  espécimes  por  uma

semana  em  água  a  37oC.  O  grau  de  conversão  foi  determinado  usando  um

transmissor  IR.  As  propriedades  mecânicas  testadas  foram resistência  a  tensão

diametral, resistência flexural,  e módulo flexural.  O desgaste em vitro foi induzido

por um simulador de desgaste de corpo triplo. Apresentaram como resultado que a

maioria dos métodos de polimerização adicional aumentaram o grau de conversão

de  ambos  materiais.  A  polimerização  adicional  aumentou  as  propriedades

mecânicas e a resistência ao desgaste em vitro do Charisma,  enquanto nenhum

efeito  de  polimerização  adicional  foi  achado,  nestas  propriedades,  no  Z100.

Concluíram que o mecanismo de polimerização adicional tanto no laboratório como
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no consultório dentário aumentam o grau de conversão do Z100 e do Charisma,

assim  como  as  propriedades  mecânicas  e  resistência  ao  desgaste  em  vitro  do

Charisma. O tratamento com calor com 110oC por 10-60 min foi  achado como o

método de polimerização adicional mais promissor. Que além dos possíveis efeitos

de aumento do grau de polimerização, das propriedades mecânicas e resistência ao

desgaste em vitro, a polimerização adicional pode ser benéfica em outro ponto de

vista: o aumento do grau de conversão pode implicar em uma quantidade menor de

monômeros que não reagiram na polimerização na resina. Isto significa que menos

monômeros  livres  da  resina  estarão  em  contato  com  a  boca  do  paciente,

melhorando a biocompatibilidade das restaurações.

Mandikos  et  al.,  em 2001,  realizaram um estudo  sobre  vários  compósitos

laboratoriais  que  recentemente  foram  introduzidos,  os  polímeros  de  vidro  de

segunda  geração.  Como  poucas  pesquisas  independentes  têm  sido  publicadas

sobre estes materiais e as propriedades específicas anunciadas largamente derivam

de  estudos  internos  ou  testes  encomendados.  Quatro  compósitos  indiretos  de

segunda  geração  (Artglass,  belleGlass,  Sculpture  e  Targis)  foram  testados  para

resistência ao desgaste e dureza contra dois materiais de controle com aplicações

clínicas  bem  documentadas.  O  esmalte  humano  também  foi  testado  como

comparativo.  Compósito  de “dentina”  correspondente à cor A3 da escala Vita foi

escolhido para este estudo. Doze amostras de cada material foram fabricadas de

acordo com as instruções do fabricante e sujeitas ao desgaste acelerado de corpo-

triplo, aparato de escovação dentária.  A dureza para Vickers foi  mensurada para

cada um dos materiais testados e o espectroscópio de raios X de energia dispersiva

(EDX)  foi  usado  para  determinar  a  composição  fundamental  das  partículas  dos

compósitos. Os testes estatísticos usados para o desgaste e dureza foram o teste

Kruskal  –  Wallis  -  ANOVA  unidirecional  com  o  teste  Mann  –  Whitney  e  as
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comparações  múltiplas  unidirecionais  ANOVA  (Tukey  HSD).  O  coeficiente  da

correlação Pearson foi usado para determinar a existência de alguma relação entre

a dureza dos materiais e o grau que desgaste. O nível de significância estatística

escolhido  foi  o  delta  =.05.  Observaram  que  o  material  utilizado  como  controle

Concept foi superior aos outros compósitos para resistência ao desgaste e dureza e

teve a menor rugosidade superficial. Significantes relações foram encontradas entre

a  profundidade  de  desgaste  e  a  dureza  e  entre  a  profundidade  de  desgaste  e

rugosidade superficial média. As amostras de esmalte foram mais rígidas e mais

resistentes ao desgaste do que qualquer um dos compósitos. O espectroscópio EDX

revelou que a composição fundamental das partículas dos 4 novos compósitos foi

quase  idêntica  à  composição  dos  dois  compósitos  utilizados  como  controle

(Heliomolar  e  Concept).  Concluíram  que  as  diferenças  de  desgaste,  dureza  e

rugosidade superficial média podem ter ocorrido devido a diferenças na química ou

método de polimerização dos  compósitos.  Indicam que maiores pesquisas nesta

área deveriam ser encorajadas.

Em  2000/2001,  Pacheco  e  Góes,  com  o  intuito  de  estabelecer  um

procedimento  para  a  cimentação  adesiva  de  um  polímero  de  vidro  –  Artglass

(Heraus,  Kulzer-Germany),  estudaram  alguns  tipos  de  condicionamento  de

superfície  deste  polímero.  Avaliaram  o  jateamento  com  óxido  de  alumínio:  50

micrômetros com uma pressão de 50 libras, durante 5 segundos; o condicionamento

com ácido fosfórico a 32% durante um minuto e ácido fluorídrico a 8% durante dois

minutos, verificando o efeito da aplicação de agentes ativadores de superfície na

resistência à tração. Os autores concluíram que o maior valor de resistência à união

é obtido com o jateamento com óxido de alumínio associado ao silano. A análise por

M.E.V. da morfologia superficial demonstrou um padrão favorável ao embricamento

micromecânico quando do jateamento com óxido de alumínio.

50



Peutzfeldt, em 2001, através de estudo de revisão, relatou que nos últimos

cinco  anos,  vários  compósitos  foram fabricados  para  utilização  em restaurações

indiretas. Dentre eles estão o Artglass (Heraeus Kulzer),  Belleglass (Kerr) e  Targis

(Ivoclar). Embora formulações e técnicas sejam diferentes, estes materiais propõe-

se  a  reduzir  o  desgaste  aos  dentes  antagonistas  e  serem  de  rápida  e  fácil

manipulação,  assim  como  permitirem  reparos  mais  facilmente  com  relação  às

cerâmicas. O Artglass possui 70% de carga e 30% de matriz orgânica. As partículas

de carga são principalmente de bário alumínio silicato de vidro com tamanho médio

de 0.7 µm, mas também com uma moderada quantidade de sílica coloidal. A matriz

deste compósito,  além dos monômeros bifuncionais  convencionais,  possui  novos

monômeros  metacrilatos  multifuncionais.  O  fabricante  afirma  que  estes  novos

monômeros geram um polímero com alto grau de polimerização e um alto nível de

ligações cruzadas quando este compósito é fotopolimerizado com a unidade de luz

estroboscópica de xenônio Uni XS. O Belleglass HP é um compósito que possui

matriz resinosa baseada em monômeros resinosos convencionais como uretano e

dimetacrilatos alifáticos. Este material possui 78% de carga composta por partículas

de vidro de bário com tamanho médio de 0.6 µm (dentina) e 74% de partículas de

vidro  borosilicato  (esmalte).  O  Belleglass  é  polimerizado  sob  pressão  de

aproximadamente 5 bar e a uma temperatura de 140°C em presença de nitrogênio.

A temperatura elevada é utilizada para aumentar o grau de conversão durante a

polimerização, enquanto o nitrogênio é utilizado para excluir a inibição pelo oxigênio.

Este  processo  resulta  em  um  elevado  grau  de  conversão  da  matriz  resinosa  e

aumento das propriedades físicas, tais como resistência ao desgaste.

Sinhoreti et al., em 2001, compararam a influência de fio ortodôntico, fita de

aço inoxidável e um sistema de cinzel usados nos testes de resistência de união ao

cisalhamento e verificaram a resistência entre a interface dentina-resina. Para isso,
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quarenta e oito dentes humanos extraídos foram usados e divididos em três grupos.

Os  dentes  foram  planificados  usando  lixa  de  granulação  400  a  fim  de  expor  a

dentina.  Um delimitador  com área  de  4  mm2   foi  aplicado  sobre  a  dentina.  Em

seguida  a  superfície  dentinária  foi  tratada  com  o  sistema  adesivo  Scotchbond

Multiuso de acordo com as instruções do fabricante e o compósito Z100 foi aplicado

em camadas em um molde de aço inox. As amostras foram armazenadas a 37°C e

100%  de  umidade  relativa  por  24  horas  e,  então,  submetido  a  500  ciclagens

térmicas. Após, foram testados em máquina de ensaio universal com velocidade de

6  mm/min.  Os  resultados  foram  analisados  estatisticamente  usando  o  teste  de

Tukey (p<0,05). O método utilizando o fio ortodôntico apresentou os valores mais

altos de resistência ao cisalhamento (13,33 MPa), seguido pelo cinzel (7,81 MPa) e

fita de aço inoxidável (4,87 MPa). Comparando a variação entre os resultados e o

tipo de falha resina-dentina, os autores concluíram que a fita de aço inoxidável criou

as melhores condições para o estabelecimento de um verdadeiro teste de carga de

cisalhamento. Quando uma superfície aplica a tensão, os resultados de união são

menores do que quando comparado a uma ponta angulada, pois esta causa uma

carga pontual (em menor área de contato) ao invés de uma carga de compressão.

Soeno et al., em 2001, fizeram um estudo para investigar as características

morfológicas  de  superfície  de  materiais  compósitos  protéticos  tratados  com  um

agente  fosfato  fluorídrico  (APF).  Sete  materiais  compósitos  (Artglass,  Axis,

Belleglass,  Cesead  II,  Dentacolor,  Solidex  e  Targis)  foram  examinados  e

classificados  em  três  grupos,  de  acordo  com  o  tamanho  de  suas  partículas

inorgânicas (macropartículas, partículas pequenas e micropartículas). Cada material

foi  introduzido  em um molde  plástico  fendido  e  polimerizado  com uma unidade

fotopolimerizável de laboratório (Dentacolor XS, Kulzer) por 270 segundos. Metade

de cada superfície do disco de compósito foi coberta por verniz, e a superfície inteira
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da amostra foi tratada com o agente APF. Após a remoção do verniz, os valores da

rugosidade (aspereza) da superfície para todos os lados das amostras tratadas e

não tratadas (aquelas cobertas por verniz) foram registradas com um analisador de

superfícies e observadas por microscopia eletrônica (S-3500N, Hitachi). Os valores

da rugosidade superficial para a Cesead II, Solidex e Targis mostraram um aumento

significante  em  função  do  condicionalmento  com  APF.  Microfotografias

demonstraram que as partículas macroinorgânicas nos materiais Solidex, e Cesead

II  mostraram uma dissolução  substancial  causada  pelo  agente  APF.  Não houve

diferenças  estatisticamente  significantes  nos  valores  para  rugosidade  superficial

entre as metades tratadas e não tratadas para os materiais de partículas pequenas,

Artglass e belleGlass HP. Em particular,  microfotografias de compósitos de sílica

pré-polimerizados  (classificados  como  materiais  microparticulados  Axis  e

Dentacolor)  não  revelaram  nenhuma  mudança  nas  superfícies  dos  espécimes.

Concluíram  que  o  agente  APF  atacou  partículas  inorgânicas  nos  materiais

compósitos. A superfície dos materiais microparticulados não se sensibilizou pelo

agente  em  comparação  com  as  superfícies  dos  materiais  preenchidos

macroinorganicamente. 
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3 PROPOSIÇÃO

O sucesso da técnica restauradora indireta está diretamente relacionada à

força de união entre o agente cimentante, o dente e a peça a ser cimentada. 

O sistema indireto belleGlass HP (Kerr, Orange, CA, USA ), apresenta uma

alta taxa de conversão dos monômeros em polímero, em torno de 98,5%, o que

promove uma redução significativa dos monômeros livres dificultando desta forma a

união química.

O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  diversos  tratamentos  de  superfície  da

resina  do  sistema  indireto  belleGlass  HP,  através  da  resistência  de  união  ao

cisalhamento, verificando o mais efetivo. Além disso, examinar microscopicamente a

morfologia superficial no M.E.V., após os diferentes tipos de tratamento e o padrão

de fratura. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO

4.1 MATERIAIS

Nesta  pesquisa  foi  utilizado  um  polímero  de  vidro  microhíbrido  com

partículas  inorgânicas  minerais  de  dupla  polimerização,  belleGlass  HP  (Kerr),

indicado  para  restaurações  indiretas.  Um  cimento  resinoso  de  polimerização

dual,  química e física,  baseada em uma matriz resinosa e partículas de carga

inorgânica,  um  sistema  adesivo  fotopolimerizável,  um  organo  silano,  Silane

Primer,  do  próprio  sistema  cimentante.  Além  disso,  foram  utilizados  óxido  de

alumínio (50 µm) e o Cojet-Sand com partículas de 30 µm, usando condicionamento

com  os  ácidos  fosfórico  e  fluorídrico  nas  concentrações  de  37%  e  10%,

respectivamente. 

A descrição destes materiais está apresentada na tabela 1.
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Tabela 1 – Descrição dos materiais utilizados nesta pesquisa

4.2 MÉTODO

4.2.1 Confecção das Amostras com Dente Bovino

          Para a realização desta pesquisa, 100 incisivos bovinos recém-extraídos

foram selecionados (NAKAMICHI; IWAKU; FUSAYAMA, 1983). Após a realização

de  raspagem  dos  remanescentes  teciduais  com  uma  cureta  periodontal,  estes

dentes foram armazenados em água destilada , a temperatura média de ± 4°C. Os

dentes foram seccionados e a coroa anatômica separada da porção radicular, com

discos de carbeto de silício em baixa rotação sob refrigeração à água e logo após

MATERIAL NOME COMERCIAL FABRICANTE

Compósito indireto belleGlass HP Kerr, Orange, CA, USA

Sistema de união OptiBond Solo Plus Kerr, Orange, CA, USA

Cimento resinoso Nexus – 2 Kerr, Orange, CA, USA

Ácido Fosfórico 37% Ácido Fosfórico 37% Kerr, Orange, CA, USA

Ácido Fluorídrico 10% Condicionador de
porcelana

Dentsply

Organo Silano Silane Primer Kerr, Orange, CA, USA

Óxido de Alumínio 50 µm BioArt BioArt

Sílica silanizada 30 µm Cojet-Sand 3M/ESPE América
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submersos novamente em água destilada e mantidos sob refrigeração, durante 4

meses (MITCHEM; GRONAS, 1986) até o momento de sua inclusão. 

Para  a  confecção  das  amostras,  os  dentes  foram  fixados  com  a  face

vestibular contra uma lâmina de cera utilidade (Herpo – Produtos Dentários Ltda.),

sendo pressionados aproximadamente 1,5 mm, posicionando-os no centro de um

tubo de PVC de 20 mm de diâmetro (Figura 1). Após, foi preparada a resina acrílica

autopolimerizável (JET, Clássico), conforme as indicações do fabricante. A resina

acrílica  foi  colocada  no  interior  do  tubo  de  PVC,  durante  a  fase  arenosa,

preenchendo-o por completo. Após a polimerização completa da resina acrílica, o

conjunto foi mantido em um recipiente plástico com água destilada à temperatura

ambiente.

Figura 1 - Figura demonstrativa do dente fixado na cera utilidade, posicionado no
centro no tubo de PVC de 20 mm
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 Após  o  procedimento  de  inclusão,  a  superfície  vestibular  dos  dentes  foi

desgastada, aproximadamente 1,5 mm em um torno mecânico (Nardini – ND 250

BE) com velocidade de 630 rotações por minuto, sob refrigeração à água, com a

finalidade de expor uma área plana de dentina o mais superficialmente possível.

(Figura 2) Após este procedimento, as superfícies desgastadas foram observadas

sob lupa estereoscópica para assegurar que não existiam restos de esmalte.

Em  seguida,  a  superfície  de  dentina  exposta  recebeu  acabamento  e

polimento manual com lixas d,água (3M) de granulação 220 e 400 respectivamente,

umedecidas com água. A superfície de dentina foi  lixada durante 5 segundos no

sentido horário, e depois, mais 5 segundos no sentido anti-horário, para a formação

da “smear-layer”. Então, foi realizada lavagem com água corrente e secagem com

jato de ar, livre de óleo, de forma a remover a água da superfície dentária (Figura 3).
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Figura 2 - Superfície dentária sendo planificada no torno mecânico (Nardini – NB 250 BE) 

Figura 3 - Superfície dentária após acabamento manual com lixas d’água 400

Após  o  procedimento  de  acabamento  da  superfície,  a  área  de  união  foi

delimitada utilizando papel contact  (Contact) de cor azul, com um orifício de 3 mm

de diâmetro, o qual foi posicionado sobre a superfície da amostra, sendo brunido

para a realização do corpo-de-prova (Figura 4). 
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 Figura 4 - Área da superfície dentária delimitada por papel contact (3mm)

 

4.2.2 Confecção das amostras do Compósito Indireto, belleGlass HP 

Um número de 100 amostras do compósito indireto foram confeccionadas,

utilizando uma resina de dentina opaca de cor A3 (Figura 5), pela condensação do

material  com o auxílio de uma espátula metálica,  em uma matriz de teflon.  Esta

matriz, com diversas perfurações, tendo cada perfuração 3 mm de diâmetro por 3

mm de altura, formando um cilindro, foi colocada sobre uma placa de vidro e então

condensado  o  compósito  (Figura  6).  O  material  foi  condensado  em  dois

incrementos. O primeiro incremento de aproximadamente 1,5 mm, foi condensado e
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fotopolimerizado, durante 20 segundos, com uma unidade de luz Teklite (Kerr), com

comprimento de onda de 400 – 500 nm e potência de 450 mW/cm2. O segundo

incremento foi condensado até o preenchimento do orifício e fotopolimerizado por 20

segundos.  Para  completar  a  polimerização  do  compósito,  as  amostras  foram

levadas  a  uma  unidade  de  polimerização  (belleGlass,  HP CURING UNIT).  Este

dispositivo alcança alta temperatura com uma atmosfera saturada por nitrogênio sob

pressão. A unidade funciona a 138oC, e pressão de 60 psi durante 10 minutos. 

Figura 5 - Resina de dentina opaca cor A3 utilizada para confecção das amostras do
compósito indireto
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Figura 6 - Matriz de teflon utilizada para confecção das amostras do compósito indireto,
belleGlass HP (Kerr)

Depois de submeter as amostras de compósito indireto a uma polimerização

complementar na unidade de polimerização (belleGlass, HP CURING UNIT), uma

superfície do cilindro foi marcada com caneta para identificação do lado que sofreu

planificação  com lixa  d’água  (3M)  de  granulação  no  400,  umedecidas  com água

(Figura 7). Para isto foi utilizada uma matriz metálica contendo cinco perfurações de

3,1  mm de  largura  por  2.8  mm de  profundidade,  onde  o  cilindro  de  resina  era

inserido (Figura 8). 

 O cilindro de compósito foi  lixado durante 5 segundos no sentido horário,  e

mais 5 segundos no sentido anti-horário, simulando uma situação clínica em que

uma restauração indireta sofreria uma limpeza interna para remoção de resíduos de

gesso,  restos  do  agente  isolante  e  para  compensar  a  contração  do  compósito.

Então, foi realizada lavagem com água corrente e secagem com jato de ar, livre de

óleo.
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Figura 7 - Superfície do cilindro de compósito identificada

 A
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Figura 8 - Matriz metálica para padronizar a superfície do compósito indireto. (A)
perfuração de 3,1 mm de largura por 2.8 mm de profundidade, onde o cilindro
de resina era inserido 

4.2.3 Confecção dos corpos-de-prova para o ensaio mecânico de resistência

ao cisalhamento

As  amostras  com  dentes  bovinos  e  os  cilindros  de  compósito  foram

confeccionadas como descrito nos itens anteriores, separadas aleatoriamente, em

10 grupos, (grupo I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX e X), com dez amostras para cada

grupo. Todos os cilindros de compósito foram lixados com uma lixa d’água número

400, de acordo com o procedimento do grupo controle. 

Os grupos estão divididos da seguinte forma, de acordo com o tratamento de

superfície que foi realizado: 

GRUPO I – Controle – A face do cilindro de compósito foi  lixada com uma lixa

número  400,  que  corresponde  a  uma  broca  diamantada,  simulando  a  limpeza

interna da peça.

GRUPO II – Condicionamento com Ácido Fluorídrico 10% - A face do cilindro foi

condicionada com HF 10% durante 3 minutos, lavado com água corrente por um

minuto e seco com uma seringa de ar livre de água e óleo.

 

GRUPO III – Silano – A face do cilindro foi  tratada pelo agente silano do kit do

cimento resinoso Nexus (Kerr), como manda o fabricante.
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GRUPO IV – Ácido Fluorídrico 10% + Silano – A face do cilindro foi condicionada

com HF a 10%, durante 3 minutos, lavado com água corrente por um minuto e seco

com uma seringa de ar livre de água e óleo,  e logo após,  aplicado o silano do

cimento resinoso Nexus (Kerr).

GRUPO V – Óxido de Alumínio 50 µm. – A face do cilindro foi jateada com OA 50

µm, com um aparelho Microetcher II Intra-oral (Danville Engineering, San Ramon,

California), com uma pressão de 60 psi, durante 10 segundos. Para isto, a ponta do

aparelho foi posicionada perpendicularmente à área de união a uma distância de 5

mm,  calibrada  por  uma  régua,  para  a  realização  do  tratamento.  Em  seguida  a

superfície foi lavada e seca com uma seringa de ar livre de óleo e água.

GRUPO VI – Cojet-Sand – Este sistema contém partículas de sílica silanizada de

30 µm (Coejet-Sand intra-oral  system,  3M/ESPE America)  (Figura 9),  o  quail  foi

utilizado  na  face  do  cilindro  com  um  aparelho  Microetcher  II  intra-oral  (Danville

Engineering, San Ramon, California), com uma pressão de 60 psi, a uma distância

de 5 mm, calibrada por uma régua, perpendicular à superfície, durante 10 segundos,

lavado e seco com uma seringa de ar livre de água e óleo.

GRUPO VII  – Óxido de Alumínio 50 µm + Silano – O jateamento com OA foi

realizado da mesma forma como no grupo V, mais a aplicação do silano do cimento

resinoso Nexus (Kerr).

GRUPO VIII – Óxido de Alumínio 50 µm + Ácido Fluorídrico 10% + silano – O

jateamento com OA foi realizado da mesma forma que o grupo V, com o adicional

65



da aplicação do HF a 10%, da mesma forma que no grupo II, mais a aplicação do

silano do cimento resinoso Nexus (Kerr).

GRUPO IX  –  Cojet-Sand  +  Silano –  O  jateamento  com o  CJ  foi  realizado  da

mesma forma que no grupo VI,  mais a aplicação do silano do cimento resinoso

Nexus (Kerr). 

GRUPO X – Cojet-Sand + Ácido Fluorídrico 10% + Silano – O jateamento com o

CJ foi realizado da mesma forma como no grupo VI, mais a aplicação do HF 10% da

mesma forma que no grupo II, mais a aplicação do silano do cimento resinoso Nexus

(Kerr).

Figura 9 - Cojet-Sand (3M-ESPE)
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4.2.3.1 Procedimento adesivo para confecção dos corpos-de-prova 

A  superfície  delimitada  com  papel contact,  de  3mm,  no  dente  bovino,  foi

condicionada com ácido fosfórico a 37% (Kerr) por 15 segundos, de acordo com a

indicação do fabricante, lavada com o auxílio de uma seringa tríplice ar/água, pelo

mesmo tempo,  seca com bolas de algodão hidrófilo  de maneira que o substrato

dentinário permanecesse úmido. O sistema adesivo OptiBond Solo Plus (Kerr), foi

aplicado com o auxílio de um pincel descartável (Microbrush), a camada de adesivo

foi  suavemente  difundida  com  jatos  de  ar  e  polimerizada  pela  exposição  à  luz

visível, a uma distância de 3 mm, com um aparelho XL 3000 (3M), por 20 segundos,

também  de  acordo  com  as  instruções  do  fabricante.  A  intensidade  de  luz  foi

sistematicamente conferida com um radiômetro da marca EFOS, após a finalização

de cada grupo, permanecendo em 540 mW/cm². 

Para  a  cimentação  do  cilindro  de  compósito,  foi  utilizado  um  dispositivo

metálico de aço inox composto de duas partes. Uma base com uma perfuração de

21 mm contendo um parafuso para fixação do cilindro de PVC e uma parte superior

com uma perfuração de 21 mm, a qual foi fixada na base por parafusos. No orifício

da parte superior foi adaptado uma matriz de teflon bi-partida, a qual foi fixada por

um parafuso lateral, com um orifício central de 3 mm de diâmetro que coincidia com

a  área  demarcada  na  superfície  da  dentina  da  amostra.  Essa  justaposição  foi

possível  em função  das  pequenas  movimentações  permitidas  na  parte  superior.
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Entre a base e a parte superior existia uma abertura de 11 mm de diâmetro para

permitir a fotopolimerização inicial na cimentação do compósito (Figuras 10 e 11).

Figura 10 - Matriz metálica para a confecção dos corpos-de-prova
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Figura 11 - Matriz metálica, para confecção dos corpos-de-prova, com suas peças
identificadas: A) base metálica; B) parafuso para a fixação do cilindro de PVC;
C) parte superior metálica; D) parafusos para a fixação da parte superior à base;
E) matriz de teflon bipartida; F) parafuso para a fixação da matriz de teflon

 No procedimento de cimentação, o cilindro de PVC foi colocado e fixado por

meio do parafuso lateral,  na base do dispositivo metálico de maneira que o seu

posicionamento fosse exatamente no centro do orifício lateral do dispositivo. Uma

vez  a  parte  superior  e  a  matriz  de  teflon  corretamente  posicionada,  o  cimento

resinoso dual Nexus (Kerr) foi espatulado, conforme as orientações do fabricante,

aplicado na superfície do cilindro de compósito e cimentado com um peso padrão de

500 gramas (Figura 12 e 13). Em seguida, o conjunto foi fotopolimerizado por 40

segundos, em cada lado da matriz, com o aparelho XL 3000 (3M), com intensidade

de 540 mW/cm2, com a ponta ativa posicionada junto a matriz de teflon. A seguir, os

A

B

C
D

E

F
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parafusos que uniam as duas partes do dispositivo de aço inox foram liberadas,

permitindo a remoção da matriz e a liberação do corpo-de-prova (Figura 14) o qual

foi  submetido a uma polimerização adicional  de 40 segundos,  em cada lado,  do

cilindro de compósito cimentado.

Figura 12 - Peso padrão de 500 gramas, utilizado na cimentação do cilindro de compósito

Figura 13 - Momento da cimentação do compósito indireto, com o peso de
500 gramas localizado (A)

 A

70



    Figura 14 – Corpo-de-prova

Logo após a confecção,  os corpos-de-prova foram armazenados a 37oC e

100% de umidade relativa em estufa (Heraus, Alemanha),  durante 01 hora e em

seguida por mais 23 horas imersos em água destilada a 37oC. Terminado o período

de armazenamento os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de cisalhamento

em uma máquina de ensaio universal EMIC DL 10000 acoplada a um computador, a

uma velocidade de 0,5 mm/minuto, até a falha. Para isso, cada corpo-de-prova foi

fixado por um parafuso a uma matriz de aço inox contendo uma abertura interna de

20,5 mm de diâmetro (Figura 15). Esta matriz de aço inox foi fixada no mordente

inferior  da  máquina  de  ensaio  universal  e  no  mordente  superior  foi  fixado  um

dispositivo metálico onde foi presa uma fita metálica de 5 mm de largura por 15 cm

de comprimento. Esta fita formava uma alça que envolvia o cilindro de compósito

aderido à superfície da dentina, para fazer o esforço de cisalhamento (SINHORETI

et al., 2001). (Figura 16). A resistência de união ao cisalhamento foi calculada pela

seguinte fórmula:
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 Onde:  Rc é, a resistência ao cisalhamento;  F, a força aplicada;  e A,  a área de

união. 

Figura 15 - Matriz de aço inox contendo uma abertura interna de 20,5 mm de diâmetro
que foi fixada no mordente inferior da máquina de teste

Rc= F
A
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Figura 16 - Corpo de prova posicionado na máquina de ensaio universal para teste de
resistência ao cisalhamento. A) Mordente inferior, B) Cilindro de compósito
indireto, C) Fita metálica, D) Dispositivo de fixação da fita matriz. 

          O teste de resistência ao cisalhamento foi realizado com uma velocidade

constante de afastamento do mordente superior, correspondendo a 0,5 mm/minuto,

até ocorrer a ruptura entre o cilindro de compósito indireto e a superfície dentinária

da amostra. Os valores obtidos foram registrados em MPa e submetidos à Análise

de Variância - ANOVA e ao teste post-hoc de Tukey em nível de significância de

5%.

4.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA

          D

  C

  B

          A
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4.3.1 Análise por microscopia eletrônica de varredura 

Uma amostra adicional, de cada grupo, com o seu respectivo tratamento de

superfície foi  confeccionada. As amostras foram revestidas com ouro/paládio sob

alto  vácuo  e  a  análise  microscópica  foi  realizada  no  Centro  de  Microscopia  e

Microanálise  (CEMM)  da  PUCRS,  o  qual  possui  um  microscópico  eletrônico  de

varredura  (MEC) Philips  modelo  XL 30.  As  amostras  foram observadas  sob um

aumento de 500 vezes. 

4.3.2 Análise por microscopia óptica 

Após  a  fratura,  os  corpos-de-prova  foram  avaliados  em  uma  lupa

estereoscópica  (Olympus  DF,  Planapo  IX),  a  fim  de  determinar  o  tipo  de  falha

ocorrida, ou seja, adesiva, coesiva ou mista.
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5 RESULTADOS

5.1 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Os resultados  obtidos  no  ensaio  de  resistência  ao  cisalhamento  na  união

entre a dentina e a resina indireta belleGlass HP (Kerr), de acordo com o tipo de

tratamento, estão registrados na tabela 2, e Apêndice B (p. 104, a 114).

Os valores médios em MPa foram submetidos à análise da variância com

esquema fatorial para verificar se existia diferença entre os tratamentos e, uma vez

constatada  esta  diferença,  foi  aplicado  o  teste  de  Tukey  em  nível  de  5%  de

significância para verificar quais médias diferiam entre si (Tabela 2, Figura 17). Para

a  realização  da  análise  estatística  foi  utilizado  o  pacote  estatístico  SPSS  for

Windows, versão 8.0.

Os valores médios foram submetidos ao teste de Tukey em nível de 5% de

probabilidade e estão apresentados na Tabela 2, e ilustrados na Figura 17.
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Tabela 2 - Médias de resistência de união ao cisalhamento após a realização dos diferentes
tratamentos (MPa)

Grupos Tratamento Médias (MPa) Coeficiente
de variação

(%)

5%
*

1 Controle 4,32 (1,79) 41,52 a
2 Ácido Fluorídrico

– 10% - 3 minutos
4.42 (1,51) 34,25 a

3 Silano 6,57 (1,39) 21,20 ab
4 Ácido Fluorídrico

+ Silano
8,01 (1,94) 24,31    b

7 Óxido de Alumínio
+ Silano

11,73 (2,03) 17,37     c

5 Óxido de Alumínio 12,54 (2,13) 17,02  cd
8 Óxido de Alumínio

+ Ácido
Fluorídrico +
Silano

13,06 (1,94) 14,85  cd 

9 CoJet + Silano 13,42 (2,55) 19,05  cd
6 CoJet 13,66 (2,82) 20,65  cd

10 CoJet + Ácido
Fluorídrico +
Silano

15,21 (2,32) 15,28  d

*Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si em nível de significância 
 indicado.
 ( ) Desvio Padrão
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Barras seguidas de mesma letra não diferem entre si em nível de 5% de significância
Figura 17- Ilustração gráfica dos valores médios de resistência ao cisalhamento após a

realização dos diferentes tratamentos (MPa)

5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA

5.2.1 Análise por microscopia eletrônica de varredura 

          O aspecto morfológico das superfícies das amostras da resina composta indireta

belleGlass  HP  (Kerr),  após  os  respectivos  tratamentos,  estão  ilustradas  nas

fotomicrografias das figuras 18 a 27. As amostras foram observadas sob um aumento de

500 vezes. 

M
Pa

0

2

4

6

8

10

12

14

16
Controle

Ac. Fluor 10%

Silano

Ac. Fluor + Silano

Ox. Aluminio + Silano

Ox. Alumínio

Ox. Alumínio + Ac. Fluor +
Silano
Cojet + Silano

Cojet

Cojet + Ac. Fluor + Silano

 a
 ab  b  c  cd cd  cd  cd  d

 a
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Figura 18 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após o acabamento com lixa 400. (Controle)
500 X

Figura 19 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta depois de condicionada com HF 10% (Dentsply)
durante 3 minutos. 500 X
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Figura 20 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após tratamento com silano (Kerr). 500 X

Figura 21 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com HF 10% (Dentsply)
mais Silano (Kerr). 500 X
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Figura 22 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com OA 50 µm durante
10 segundos. 500  X

Figura 23 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com Cojet-Sand 30 µm,
(3M/ESPE) durante 10 segundos. 500 X
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Figura 24 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com OA 50 µm mais
Silano (Kerr). 500 X

Figura 25 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com OA 50 µm mais
HF 10% (Dentsply) mais Silano (Kerr). 500 X 
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Figura 26 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com Cojet-Sand
(3M/ESPE) mais Silano (Kerr). 500 X 

Figura 27 - Aspecto morfológico da superfície da amostra de resina
composta após condicionamento com Cojet-Sand
(3M/ESPE) mais HF 10% (Dentsply) mais Silano (Kerr).
500 X 
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5.2.2 Análise por microscopia óptica 

 

 

 Os padrões de fratura dos corpos-de-prova foram avaliadas em uma lupa

estereoscópica  (Olympus  DF,  Planapo  IX),  a  fim  de  determinar  o  tipo  de  falha

ocorrida, ou seja, adesiva, coesiva ou mista (VAN NOORT, 1994). Os resultados

estão representados na tabela 3, de acordo com o padrão de fratura observado. O

aspecto morfológico das fraturas está ilustrado nas fotografias das figuras 28 a 30.

As amostras foram observadas sob um aumento de 20 vezes.

Tabela 3 – Tipo de falha ocorrido nos 10 corpos-de-prova em cada grupo experimental

GRUP

O

TRATAMENTO ADESIVA COESIVA MISTA

1 Lixa 400 10 0 0

2 HF 10% 8 0 2

3 Silano 8 0 2

4 HF 10% + Silano 6 0 4

5 OA 50 µm 0 5 5

6 Cojet-Sand 0 6 4

7 OA 50 µm + Silano 0 4 6

8 OA 50 µm + HF 10% + silano 0 5 5

9 Cojet-Sand + Silano 0 6 4

10 Cojet-Sand + HF 10% + Silano 0 7 3
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Figura 28 - Padrão de fratura adesiva: A) cimento resinoso aderido á dentina.
Padrão predominante nos grupos 1, 2, 3 e 4. 20 X

Figura 29 - Padrão de fratura mista: cimento (A) e adesivo (B). 20 X

A

A

B
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Figura 30 - Padrão de fratura coesiva na dentina (A). Padrão predominante
nos grupos: 6, 9, e 10. 20 X 

A

B

A
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6 DISCUSSÃO

Em 1963,  Bowen  desenvolveu  uma molécula  derivada  do  acrilato,  a  qual

possuía um radical  epóxico em uma de suas extremidades,  denominada de Bis-

GMA. Tal descoberta permitiu a união química entre a carga e a matriz orgânica

através de um organosilano, o que otimizou as propriedades físicas e mecânicas do

material. Além disso, a menor contração de polimerização destes materiais aliada à

melhora  estética,  tornou  estes  materiais  substitutos  incontestáveis  das  resinas

acrílicas restauradoras.

Alguns problemas inerentes às resinas compostas diretas são a contração de

polimerização,  desgaste  superficial,  contorno  deficiente  das  restaurações  e

conseqüentemente deficiência do ponto de contato. A contração de polimerização é

mais significante em grandes cavidades, chegando a ponto de poder comprometer a

força de união ao substrato dentário (DAVIDSON; DE GEE; FEILZER, 1984). Entre

os  efeitos  deletérios  estão  a  microinfiltração,  sensibilidade  pós-operatória,

manchamento dos bordos e, em conseqüência, cáries recorrentes (BUONOCORE,

1955; BOUSCHLICHER; COBB; VARGAS, 1999; DAVIDSON; DE GEE; FEILZER,

1984).

O surgimento dos sistemas indiretos ocorreu no final de década de 80 e início

da década de 90. Em 1997, Leinfelder mostrou que a contração de polimerização

ocorre antes da restauração ser colocada. Portanto a maioria dos defeitos poderia

ser eliminada ou reduzida. 
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Recentemente,  novos  materiais  para  confeccionar  restaurações  estéticas

indiretas  foram  lançados  no  mercado.  Estes  novos  materiais  receberam  várias

denominações  como  polímeros  de  vidro,  cerômeros  ou  simplesmente  resinas

compostas  indiretas,  que  são  indicados  para  restaurações  estéticas  adesivas

indiretas em dentes anteriores e posteriores. (LEINFELDER, 1997).

Neste sentido foram introduzidos no mercado diversos compósitos indiretos,

classificados  por  Touati  e  Aidan  (1997)  em  duas  gerações.  Os  compósitos  de

primeira geração caracterizam-se por serem microparticulados e possuírem baixa

quantidade  de  carga  (33%  em  volume),  enquanto  os  de  segunda  geração

caracterizam-se  por  serem  microhíbridos  e  possuírem  alto  conteúdo  de  carga

(aproximadamente 66% em volume).

O  compósito  indireto  avaliado  neste  estudo,  belleGalss  HP  (Kerr),  é

classificado como sendo de segunda geração, composto de dimetacrilato uretano e

resinas dimetacrilato alifático preenchido com aproximadamente 78% em peso de

vidro  borosilicato  e  partículas  com  tamanho  médio  de  0,6  µm  (AHMAD,  1998;

PEUTZFELDT, 2001; SHELLARD; DUKE, 1999; TOUATI; AIDAN, 1997). Se o caso

selecionado é apropriado,  com preparo  correto,  e  o  protocolo  clínico é  seguido,

esses materiais podem promover restaurações com sucesso sem comprometer a

estrutura  dentária,  fornecendo  resistência  ao  dente,  controlando  os  contornos

interproximais,  minimizando  a  contração  do  material,  microinfiltração,  estética  e

diminuindo  a  sensibilidade  pós-operatória  (AHMAD,  1998;  CHALIFOUX,  1998;

LEINFELDER,  1997;  MONDELLI,  1998;  NASH;  LEINFELDER,  1997;  NASH;

ROSENTHAL, 1998; TOUATI; AIDAN, 1997). 

O belleGlass HP é um sistema de resina composta indireta polimerizada a

uma elevada temperatura  e  pressão.  A resina  é  polimerizada  a  138oC sob uma

pressão  de  60  psi  na  unidade  de  polimerização  do  belleGlass  HP.  O  sistema
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também utiliza nitrogênio na câmara de polimerização (LEINFELDER, 1997; NASH;

LEINFELDER,  1997;  PEUTZFELDT,  2001;  SHELLARD;  DUKE,  1999;  TOUATI;

AIDAN,  1997).  A  substituição  do  oxigênio  por  nitrogênio  proporciona  melhores

propriedades físicas e  maior  grau de polimerização (ANUSAVICE,  1998;  BAGIS;

RUEGGEBERG,  2000;  KNOBLOCH  et  al.,  1999;  LEINFELDER,  1997;  NASH;

LEINFELDER,  1997;  NASH;  ROSENTHAL,  1998;  NILSON  et  al.,  2000;

PEUTZFELDT, 2001; PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 2000; SHELLARD; DUKE, 1999;

TOUATI;  AIDAN,  1997).  Esta  polimerização  seria  tão  completa  que  o  grau  de

conversão  chegaria  a  98,5%  (MIARA,  1998).  Vários  estudos  têm  mostrado  um

desgaste do belleGlass HP em torno de 1,5 µm por ano, que seria uma resistência

muito próxima a do dente (LEINFELDER, 1997; NASH; LEINFELDER, 1997; NASH;

ROSENTHAL,1998;  PEUTZFELDT,  2001).  Shellard  e  Duke  (1999)  comentam  o

mesmo,  porém  ressaltando  que  não  ocorre  um  desgaste  ao  dente  natural

antagonista.  Um dos principais benefícios da polimerização adicional  das resinas

compostas poderia  ser  o aumento da biocompatibilidade,  como resultado de um

significante  decréscimo  do  monômero  residual  não  reagido  (BAGIS;

RUEGGEBERG, 2000; PEUTZFELDT; ASMUSSEN, 2000).

Em  um  estudo  realizado  por  Mandikos  et  al.,  em  2001,  sobre  vários

compósitos  laboratoriais  que  recentemente  foram  introduzidos,  os  de  segunda

geração, foi concluído que o material utilizado como controle (Concept) foi superior

aos outros compósitos quanto à resistência ao desgaste e dureza e teve a menor

rugosidade  superficial.  Em se tratando  especificamente  do  belleGlass  HP (Kerr),

esta pesquisa não se mostra interessante, pois a resina avaliada foi  para uso como

dentina de cor A3, e não a resina para esmalte de cobertura,  do belleGlass HP

(Kerr), que pela técnica recomendada pelo fabricante, deveria ficar em contato ao

dente antagonista. 
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O’Neal, Givan e Suzuki, em 1999, em um estudo clínico de longevidade de

cinco anos e depois Givan, O’Neal e Suzuki, em 2000, em um estudo de oito anos,

verificaram que a performance clínica da resina composta indireta belleGlass HP,

estava excelente,  embora a perda da integridade do agente adesivo de primeira

geração  pode  ter  contribuído  para  a  quebra  de  adaptação  marginal  e  cáries

secundárias.

Alguns estudos mostraram preocupação em relação à resistência à fratura de

dentes posteriores restaurados com materiais estéticos contemporâneos. Em uma

comparação  entre  o  belleGlass  HP e a  cerâmica  Empress,  falhas  compressivas

podem ser menos catastróficas  quando esta  resina for  usada (BRUNTON et  al.,

1999).

A manipulação  dos  materiais  adesivos  pode  mudar  o  comportamento  dos

materiais  restauradores  estudados.  Quando o ácido fosfórico é aplicado sobre a

estrutura dentária, este deve ser removido com jatos de água, e o excesso deve ser

removido  da  superfície  dentária,  deixando-a  permanecer  úmida.  Kanca  (1992)  e

Góes, Pachane e Garcia-Godoy (1997) demonstraram que a utilização de algodão,

bem  como  gaze  ou  papel  absorvente  para  a  remoção  do  excesso  de  água,

propiciam maiores valores na resistência de união, quando comparados com jatos

de ar, mostrando que uma certa umidade dentinária é desejável. Em função disso,

neste trabalho foram utilizadas pequenas bolinhas de algodão para a secagem dos

corpos de prova.

Uma união perfeita entre esta resina indireta e o material resinoso não pode

ser esperada sem um pré-tratamento  superficial.  A principal  questão envolvendo

restaurações indiretas ergue-se a partir do método de interação, se mecânico ou

químico. Como o sistema indireto estudado apresenta alto grau de polimerização

(MIARA, 1998), um tratamento se faz necessário.
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Com os resultados  encontrados  nesta  pesquisa  podemos constatar  que o

grupo  1-  controle,  abrasionamento  com  lixa  400  (4,32  MPa);  grupo  2-  HF  10%

durante 3 minutos (4,42 MPa) e o grupo 3- só silano (6,57 MPa), não diferem entre

si em nível de significância de 5%, diferindo estatisticamente dos demais grupos

estudados. A análise microscópica mostrou uma larga dissolução das partículas de

vidro, o que deixaria, aparentemente, uma superfície ideal para a união do cimento

resinoso.  Entretanto,  a  resina  remanescente  que  anteriormente  circundava  as

partículas pode estabelecer um substrato pobre para a união do cimento, resultando

na  quebra  da  união,  apresentando  um  resultado  deletério  na  superfície  do

belleGlass  HP  (Kerr).  Contrariamente,  se  comparada  a  uma  porcelana  onde  o

condicionamento  com  HF  está  indicado  (CHEN;  MATSUMURA;  ATSUTA,  1998;

PACHECO; GÓES; CONSANI, 1999). Ficando de acordo com os achados de Swift

Jr. et al., em 1992, Stokes, Tay e Pereira, em 1993, Latta e Barkmeier, em 1994;

Imamura et al., 1996; Hummel et al., 1997 e Soeno et al., 2001 que o tipo de falhas

apresentado  nestes  grupos  foi  predominantemente  adesiva  entre  o  cimento  e

compósito indireto. O uso inadvertido do ácido fluorídrico nas margens da superfície

externa  da  restauração  de  resina  indireta  é  mais  uma  razão  para  evitar  o

condicionamento com HF (STOKES; TAY;  PEREIRA, 1993).

No grupo 4, onde foi utilizado HF mais silano, o resultado encontrado (8,01

MPa), difere estatisticamente dos grupos 1 e 2, mas não difere do grupo 3, onde foi

usado  somente  silano.  Portanto,  não  se  constituiu  no  tratamento  ideal  para  o

belleGlass HP, como comentado anteriormente.

Os grupos tratados através do jateamento com óxido de alumínio (5,7 e 8),

mostraram  uma  superfície  rugosa,  que  propiciaria  uma  superfície  retentiva,

favorecendo o microembricamento mecânico e conseqüentemente, uma maior força

de união ao compósito indireto (IMAMURA et al., 1996; LATTA; BARKMEIER, 1994;
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NILSON et  al.,  2000;  PACHECO;  GÓES,  2000/2001;  STOKES;  TAY;  PEREIRA,

1993;  SWIFT  JR.  et  al.,  1992;  TOUATI;  AIDAN,  1997).  As  variações  nos

condicionamentos destes grupos, grupo 5 – óxido de alumínio (12,54 MPa); grupo 7

– óxido de alumínio mais silano (11,73 MPa) e grupo 8 – óxido de alumínio mais HF

mais silano (13,06 MPa), não mostraram diferença estatística entre si. 

Quando as superfícies das amostras foram tratadas com Cojet-Sand, grupo 6

– Cojet-Sand (13,66 MPa), grupo 9 – Cojet-Sand mais silano (13,42 MPa) e grupo

10 – Cojet-Sand mais HF mais silano (15,21 MPa), não houve diferença estatística

entre os grupos. 

A análise através da M.E.V. mostrou que o Cojet-Sand promoveu um padrão

de condicionamento diferente daquele formado com óxido de alumínio,  porém as

forças  de  união  foram  estatisticamente  iguais  entre  os  grupos  5,  6,  8,  9  e  10.

Diferença estatística foi encontrada somente entre os grupos 7 e 10.

De acordo com o fabricante do Cojet-Sand (3M/ESPE), a taxa de abrasão

deste  produto  é  bastante  reduzida  em relação aos  abrasivos convencionais,  em

razão do tamanho da partícula  de sílica  silanizada (30 µm) e,  além disso,  seria

obtida uma cobertura cerâmica na superfície  dos compósitos,  resultando em um

mecanismo de união mais eficiente, o qual teoricamente ocorreria através da união

entre  as partículas  de  vidro  da  resina  e  a  matriz  orgânica  do  cimento  resinoso,

proporcionando uma estabilidade hidrolítica maior, quando um agente silano fosse

usado (BOUSCHLICHER; COBB; VARGAS, 1999).

Os achados em nosso estudo vêm ao encontro do trabalho de Bouschlicher,

Cobb e Vargas, em 1999, onde as forças de união não diferiram estatisticamente

quando  as  superfícies  foram  tratadas  com óxido  de  alumínio  e  Cojet  Sand.  Ao

mesmo tempo não podemos concordar com a indicação de Chalifoux, em 1998, de
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condicionar a resina indireta com ácido fosfórico 37% durante 60 segundo mais a

aplicação de silano.

Houve uma relação direta entre a falha coesiva e a resistência de união, ou

seja, com o aumento da força de união aumentaram também as falhas coesivas.

Resultado similar foi encontrado por Guzman e Moore, em 1995.

O coeficiente de variação deste estudo foi de 15,15% a 41,70% ao redor dos

valores médios, o que está de acordo com Nakabayashi e Pashley, em 2000. Os

autores  dizem  que  uniões  maiores  falham  sob  estresse  menor  do  que  uniões

pequenas  e  que  isto  ocorreria  devido  à  pequenas  imperfeições  ou  defeitos  nas

interfaces de união.

A efetividade na formação de microrretenções através do jateamento  com

óxido de alumínio e com Cojet-Sand, demonstrada pelos valores de resistência de

união,  pode  ser  interpretada  como  clinicamente  satisfatória,  pelo  fato  de  ser

observada  a  predominância  de  fraturas  coesivas  no  compósito  e  na  dentina.

Entretanto  a  durabilidade  das  restaurações  com este  sistema  de  resina  indireta

ficará na dependência dos efeitos do meio bucal ao longo do tempo. 
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7 CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, nos é permitido concluir que:

a) Houve diferença estatisticamente significativa para a resistência de união

ao cisalhamento entre os grupos testados (p <0,05).

b)  Os  maiores  resultados  de  resistência  de  união  ao  cisalhamento  na

cimentação do belleGlass HP foram obtidos nos grupos que receberam tratamento

de  superfície  com  CoJet-Sand  (3M/ESPE)  e  óxido  de  alumínio,  não  havendo

diferença estatística entre ambos (p>0,05).

c) A maior resistência de união foi obtida com a associação entre Cojet-Sand,

Ácido Fluorídrico 10% e silano, não diferindo porem dos grupos 5, 6, 8 e 9.

     d) Houve uma relação direta entre a falência coesiva e a resitência adesiva,

com o aumento da força de união aumentaram também as falhas coesivas, padrão

predominante dos grupos tratados com Cojet-Sand.
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