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RESUMO

Yoshioka L. Influência da aceleração de presa por meio de ultrassom, luz halógena e
diodo emissor de luz nas propriedades e resistência de união à dentina de cimentos
de iônomero de vidro [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original.

Este estudo avaliou a influência da aceleração de presa de cimentos de ionômero de
vidro de alta viscosidade (CIVAV) por meio de ultrassom, luz halógena e diodo
emissor de luz (LED). Para as análises, os espécimes foram divididos em nove
grupos de acordo com o material – CIVAV versão pó-líquido (Fuji Gold Label IX GPGC Corp.), CIVAV versão encapsulado (Equia Fill - GC Corp.) e a aceleração de
presa inicial – controle negativo; aplicação de ultrassom por 20s, irradiados com luz
halógena por 60s, irradiados com LED por 60s, além de um grupo controle positivo
de cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) versão pó-líquido
(Fuji II LC – GC Corp.). Para o teste de resistência flexural (RF) foram preparados 90
espécimes (25x2x2mm) (n=10), após armazenamento em água destilada por 24h a
37°C, os espécimes foram submetidos ao teste de RF de três pontos (1mm/min).
Para a análise de rugosidade superficial (RS), 45 espécimes (n=5) previamente
preparados para o teste de RF, foram selecionados aleatoriamente em cada grupo.
A medida da RS (parâmetros Sa e Ra) do corpo de prova foi dada pela média de 5
leituras realizadas na superfície. Para o teste de resistência de união (RU), 90
molares decíduos (n=10) foram selecionados e cânulas de polietileno foram
posicionadas sobre as superfícies planas de dentina pré-tratadas, preenchidas por
um dos CIV e aplicado um dos aceleradores de presa de acordo com o grupo
experimental. Após armazenamento em água destilada por 24h a 37°C, os
espécimes foram submetidos ao teste de microcisalhamento (1,0 mm/min). O padrão
de fratura foi analisado em microscópio esteroscópico (400 X). Para avaliar a
interação dentina-CIV, foram selecionados 27 caninos decíduos (n=3), foi preparada
uma cavidade (4x2x2mm) na superfície vestibular, então a cavidade foi restaurada
com um dos CIV propostos pelo estudo para então ser aplicado um dos
aceleradores de presa de acordo com o grupo experimental. Após armazenados por
48h a 37ºC e 100% de umidade relativa, os dentes foram seccionados, resultando

em fatias com 1mm de espessura. A fatia obtida foi observada em MEV para avaliar
qualitativamente possíveis diferenças estruturais. Os valores dos testes de RF, RS e
RU foram submetidos a Análise de Variância e teste de Tukey (α=5%). Como
resultados na RF, a reação de presa com ultrassom resultou em maiores valores e
semelhantes aos grupos controle negativo, independente da forma de apresentação
do CIVAV. Para RS (Ra) o grupo Fuji IX mostrou maiores valores quando houve
aplicação de ultrassom. Os demais grupos apresentaram resultados semelhantes.
Para o parâmetro Sa houve diferença estatística em relação a apresentação do
material e Equia Fill apresentou maiores valores de Sa. Para o teste de RU Fuji IX
apresentou melhor desempenho nos grupos que receberam ativação por ultrassom
e LED. Equia Fill não foi influenciado por nenhum tipo de fonte externa na RU. Com
relação ao padrão de fratura, as fraturas adesivas/mistas apresentaram maior
frequência independente do grupo experimental. As imagens de MEV mostram a
região de interação do material com a dentina. Concluímos que o uso do ultrassom
influenciou positivamente na RF, porém gerou maiores valores de RS (Ra) no grupo
Fuji IX. Equia Fill tem maiores valores de RS (Sa). LED e ultrassom influenciaram
positivamente o grupo Fuji IX na RU.

Palavras-chave: Cimento de ionômero de vidro. Propriedades mecânicas.
Aceleração da reação de presa. Dente decíduo. Resistência de
materiais.

ABSTRACT

Yoshioka L. Influence of accelaration setting reaction by ultrasound, halogen light
and light emitted diode on properties and bond strength of glass ionomer cement
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2016.

This study evaluated the influence of acceleration setting reaction by ultrasound,
halogen light and light emitting diode (LED). For the analysis, the specimens were
divided into nine groups according to the material - HVGIC powder-liquid version
(Fuji Gold Label IX GP- GC Corp.), HVGIC encapsulated version (Equia Fill - GC
Corp.) and the acceleration setting reaction original - negative control; ultrasound
application for 20 seconds, irradiated with halogen light for 60 seconds, irradiated
with LED for 60 seconds, and a positive control group of resin modified glass
ionomer cement (RMGIC) powder-liquid version (Fuji II LC - GC Corp.) . For flexural
strength test (FS) there were prepared 90 specimens (25x2x2mm) (n=10). After
storage in water for 24 hours at 37°C, specimens were subjected to the FS test three
points (1min/min). For the surface roughness analysis (SR), 45 specimens (n=5)
previously prepared to the FS test were randomly selected from each group, and the
average of 5 readings was analysed in Sa and Ra parameters. For the bond strength
test (BS) 90 primary molars (n = 10) were selected and polyethylene cannulae were
positioned on the flat pretreated dentin surface filled by one of the GICs and apply
one of the setting reaction accelerators according to the experimental group. After
storage in distilled water for 24 hours at 37°C, specimens were subjected to
microshear

test

(1.0

mm/min).

The

fracture

pattern

was

analyzed

in

stereomicroscope (400X). To evaluate the interaction dentin-GIC were selected 27
deciduous canines (n= 3), a cavity (4x2x2mm) was prepared in the buccal surface
and then restored with the GIC accordingly to groups. After stored for 48 hours at
37°C and 100% relative humidity, the teeth were sectioned, resulting in slices with
1mm thickness. The slice obtained was observed by scanning electron microscope
(SEM) to assess qualitatively possible structural differences. The values of FS
testing, SR and BS were submitted to ANOVA and Tukey's test (α = 5%). As a result
the FS, the ultrasound with setting reaction resulted in higher values and similar to

the negative control group, regardless of the format of the HVGIC. SR for Ra
parameter Fuji IX group showed higher values when there was application of
ultrasound. The other groups showed similar results. For Sa parameter was no
statistical difference regarding the presentation of material and Equia Fill showed
higher Sa. For the BS Fuji IX test performed better in the groups receiving activation
with Ultrasound and LED. Equia Fill was not influenced by any outside source.
Regarding the fracture pattern, the adhesive / mixed fractures prevailed, regardless
of experimental group. The SEM images showed the interaction region of the
material to dentin. We conclude that the use of ultrasound positively influences the
RF, but generated higher SR values (Ra) in Fuji IX group. Equia Fill SR has higher
values f(Sa). LED ultrasound and positively influenced the Fuji IX group in the BS.

Keywords: Glass ionomer cement. Mechanical properties. Accelerate setting
reaction. Deciduous tooth. Materials resistance
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1 INTRODUÇÃO

No atual cenário da Odontologia de Mínima Intervenção (MI) e esforço
consciente para a prática da máxima conservação dos tecidos dentários, os
cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade (CIVAV) têm sido indicados como
material de escolha para o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) (Hse et al.,
1999; da Silva; Zuanon, 2006; Frencken, 2010; Bhalla et al., 2012) mostrando
longevidade satisfatória em restaurações oclusais (Frencken et al., 2004; Faccin et
al., 2009; Frencken, 2010; Mickenautsch et al., 2010; Fábian Molina et al., 2013) e,
até mesmo ocluso-proximais, quando comparados a outros materiais (Raggio et al.,
2013).
O ART foi preconizado por Frencken na década de 1980, e é um tratamento
que não requer equipamentos que necessitam o uso de energia elétrica, utiliza
somente instrumentos manuais para remoção parcial do tecido cariado, não utiliza
anestesia local, sendo considerado uma abordagem “amiga do paciente”. No
entanto, devido aos seus benefícios, o ART não se limita apenas para populações
restritas, ou países subdesenvolvidos, é uma técnica que pode ser utilizada em
várias situações. A técnica simplifica o tratamento restaurador, é bem aceito por
crianças, pacientes com necessidades especiais e pacientes idosos. O ART causa
menos ansiedade e dor no paciente quando comparado com o tratamento
convencional (Frencken et al., 2004; da Silva; Zuanon, 2006; Frencken, 2010).
A opção pelos CIVs está relacionada com algumas vantagens sobre outros
materiais restauradores, como habilidade de união química aos substratos dentários
(Glasspoole et al., 2002; Yiu et al., 2004a; da Silva; Zuanon, 2006; Pacifici et al.,
2014; Daifalla et al., 2015), selamento marginal, capacidade de remineralizar tecidos
dentários (Alves Filho et al., 2009; Fabián Molina et al., 2013; Pacifici et al., 2014;
Tedesco et al., 2015a) entre outras.
Entretanto, esses materiais são sensíveis à umidade e sofrem sinérese ou
embebição antes de sua maturação, especialmente nas primeiras 24 horas (da
Silva; Zuanon, 2006; Talal et al., 2009; Menne-Happ; Ilie, 2014; Pacifici et al., 2014;
Daifalla et al., 2015). Ademais, sabemos que a reação de presa desses materiais é
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lenta e baseia-se essencialmente numa reação química ácido-base (Talal et al.,
2009; Menne-Happ; Ilie, 2014).
Um dos fatores para o sucesso do procedimento restaurador está relacionado
com a efetividade da adesão do material restaurador com a superfície dentária.
Enquanto o esmalte promove uma adesão mais estável, a dentina por sua vez, é
influenciada pela sua estrutura e variações morfológicas. A estrutura dos túbulos
dentinários varia em densidade e diâmetro de acordo com a região, e essa
variabilidade pode influenciar a adesão do material (Tedesco et al. 2015b)
Estudos prévios relatam que há permeação de água nas matrizes dos CIVs e,
até mesmo, na interface dentina-CIV após armazenamento (Yiu et al., 2004a;
Watson et al., 1991; Fabián Molina et al., 2013). Isto ocorre, pois, após as 24 horas
iniciais, o CIV sofre uma reação de presa adicional, e com isso é sugerido que a
presença de água proveniente da própria umidade dentinária poderia se difundir
formando gotículas de água na interface CIV-dentina (Watson et al., 1991; Yiu et al.,
2004a).
Assim, na tentativa de acelerar a reação de presa de CIVs, estudos prévios
têm sugerido que o uso de energia externa, como o ultrassom, a luz halógena, e
mais recentemente, o LED, poderiam resultar numa reação de presa inicial mais
rápida dos CIVs convencionais (Algera et al., 2005; Talal et al., 2009; Azevedo et al.,
2012; Guglielmi et al., 2012; Fabián Molina et al., 2013)
O cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) foi
desenvolvido para reduzir desvantagens como tempo de presa longo e fragilidade do
CIV convencional, embora esse material tenha o tempo de reação de presa menor,
ele possui maior citotoxidade o que pode irritar a polpa do dente (Kleverlaan et al.,
2004; Xie et al., 2008; Talal et al., 2009; Azevedo et al., 2010) e talvez ainda mais no
dente decíduo, que possui características diferentes quando comparado ao dente
permanente, como menos conteúdo mineral, espessura menor de esmalte e
densidade tubular maior (Lenzi et al., 2015). É importante tentar acelerar a reação
de presa de CIVs na tentativa de reduzir as possíveis desvantagens, sem prejudicar
o dente que receberá o material.
O presente estudo pretende contribuir no conhecimento da influência da
aceleração de presa inicial dos cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade
com a aplicação de ultrassom, luz halógena e LED, nas versões encapsulado e pólíquido, em relação à resistência flexural, rugosidade superficial, resistência de união
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à dentina, e ainda, avaliar a interação dentina-CIV por meio de microscopia
eletrônica de varredura.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS DOS CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO

O CIV é um material que possui vantagens como habilidade de união química
aos substratos dentários (Raggio et al., 2010; Glasspoole et al., 2002; Yiu et al.,
2004a; Pacifici et al., 2014), adesão direta à estrutura dental (Xie et al., 2008; Talal
et al., 2009; O’Brien et al., 2010), selamento marginal, capacidade de remineralizar
tecidos dentários (Fabián Molina et al., 2013), capacidade de liberação de flúor
assegurando seu efeito anticariogênico (Talal et al., 2009; Shahid et al., 2011;
Selimović-Dragaš et al., 2013; Pacifici et al., 2014; Calvo et al., 2016; Pupo et al.,
2015), bem como biocompatibilidade e coeficiente de expansão térmica similar a
estrutura dental (Hse et al., 1999; Xie et al., 2000; Azevedo et al., 2010; Arita et al.,
2011; Pacifici et al., 2014) minimizando a microinfiltração na interface dente-esmalte
(Xie et al., 2008) e apresenta baixa citotoxidade (Xie et al., 2000; Azevedo et al.,
2010).
Entretanto, os CIVs são materiais friáveis e porosos (Talal et al., 2009;
Azevedo et al., 2011) e bastante sensíveis à umidade, sofrem sinérese ou
embebição antes da maturação, especialmente nas primeiras 24 horas, podendo
ocorrer dissolução ou trincas no material, comprometendo algumas propriedades
como resistência inicial do material, dureza e resistência ao desgaste (CattaniLorente et al., 1999; Talal et al., 2009; Azevedo et al., 2010; O’Brien et al., 2010;
Azevedo et al., 2011; Guglielmi et al., 2012; Fabián Molina et al., 2013; Calvo et al.,
2016).
A reação de presa desses materiais baseia-se essencialmente em uma
reação química ácido-base entre o ácido poliacrílico, o cálcio e o vidro de fluoralumino-silicato. O ácido poliacrílico ataca quimicamente a superfície do vidro de
flúor-amino-silicato e degrada a estrutura das partículas de vidro liberando cátions
metálicos durante a fase aquosa. Os cátions são então quelados pelos grupos
carboxílicos livres do ácido poliacrílico, portanto, o cimento é formado por meio de
uma reação química entre o cálcio, os íons de alumínio liberados pela superfície do
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vidro e grupos carboxílicos presentes no ácido poliacrílico na fase aquosa, que
forma a rede entre as cadeias poliméricas (Yiu et al., 2004a; Xie et al., 2008; Kim et
al., 2013). Essa é uma reação lenta e continua mesmo após o primeiro dia (O’Brien
et al., 2010; Fabián Molina et al., 2013).

2.2 MODIFICAÇÕES DO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONVENCIONAL

Na tentativa de melhorar algumas propriedades mecânicas dos CIV
convencionais foram realizadas mudanças em sua composição e como resultado,
foram desenvolvidos os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade (CIVAV)
e o modificado por resina (CIVMR).
O CIVAV possui proporção pó-líquido superior ao CIV convencional. Devido
ao aumento dessa proporção, o CIVAV é um material com maior viscosidade e
portanto, houve redução no tempo de reação de presa e possui maior resistência ao
desgaste quando comparado ao CIV convencional (Alves Filho et al., 2009; Raggio
et al., 2010).
O CIVMR recebeu em sua composição grupos polimerizáveis como 2hydroxyethyl methacrylate (HEMA) e catalizadores. Essa alteração na composição
do CIV permitiu um tempo de trabalho mais longo e menor embebição do material do
que ocorre no CIV convencional. Estudos mostram que o acréscimo de
componentes resinosos no CIV aumentou a resistência flexural, porém a resistência
de união diminuiu quando comparado com o CIV convencional (Yiu et al., 2004b;
Talal et al., 2009; O’Brien et al., 2010; Arita et al., 2011; Bhalla et al., 2012; Guglielmi
et al., 2012; Pacifici et al., 2014), além disso há relatos de problemas toxicológicos
devido a liberação de monômeros pelo CIVMR ,o que pode irritar a polpa dentária
restringindo o uso desse material em alguns casos (Kleverlaan et al., 2004; Xie et
al., 2008; Talal et al., 2009; Azevedo et al., 2010).
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2.3 FORMAS DE MANIPULAÇÃO DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

Atualmente o CIV está disponível principalmente sob duas formas de
manipulação, manual (pó-líquido) e mecânica (encapsulado). A correta dosagem e
manipulação do material são importantes para atingir as melhores propriedades
mecânicas disponíveis do CIV (Alves Filho et al., 2009; Azevedo et al., 2010; Raggio
et al., 2010). Quando a mistura é muito fluida é esperado que as propriedades
mecânicas e a resistência ao desgaste sejam afetadas negativamente, se a mistura
é muito espessa ou seca, não haverá adesão satisfatória à estrutura dentária,
portanto, haverá redução na resistência de união (Raggio et al., 2010). O material
deve ser inserido na cavidade enquanto houver brilho em sua superfície após a
manipulação, esse é um fator importante, pois o brilho superficial indica que há
presença de líquido disponível contendo radicais carboxílicos que farão a ligação
com íons cálcio, dentina e cemento, promovendo então adesão do material ao dente
(Azevedo et al., 2010).
O CIV pó-líquido é dispensado no bloco de papel utilizando uma colher
dosadora para o pó e um frasco gotejador para o líquido para que então seja feita a
incorporação do pó com o líquido manualmente com uma espátula plástica. Esse
sistema de dosagem pode variar consideravelmente do que o recomendado pelo
fabricante tanto na densidade do pó como no volume do líquido que depende do
ângulo que o frasco foi posicionado e da pressão aplicada no frasco para gotejar o
líquido (Dowling; Fleming, 2008).
O CIV encapsulado apresenta melhor proporção pó-líquido e a incorporação
das partículas do material é mais homogênea durante a manipulação mecânica,
permitindo que haja melhor padronização pelo fabricante e consequentemente,
diminuindo a influência do operador (Alves Filho et al., 2009; Nomoto et al., 2004;
Prentice et al., 2005; Dowling; Fleming, 2008; Fabián Molina et al., 2013). O tempo
de mistura influencia na reação de presa do material, de acordo com Prentice et al.,
(2005) o tempo da reação de presa diminui conforme aumenta o tempo de mistura
mecânica.
Outra característica importante é a ponta do aplicador presente no CIV
encapsulado que é similar a ponta de uma seringa facilitando a aplicação do material
na cavidade, segundo Raggio et al., (2010) a utilização de uma seringa para inserir o
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material pode reduzir a incorporação de espaços vazios entre o material e a
cavidade do dente, diminuindo a chance de falhas na restauração, principalmente
em restaurações ocluso-proximais.
Nomoto et al. (2004) relata em seus estudos que os CIV versão pó-líquido
com manipulação manual possui melhor resistência a compressão quando
comparados com CIV versão encapsulado com manipulação mecânica, além de
observar que a porosidade presente no material é maior na versão encapsulada,
sugerindo que a manipulação mecânica tende a incorporar maior número de bolhas
do que são incorporadas na manipulação manual.

2.4 ACELERAÇÃO DA REAÇÃO DE PRESA DO CIV

Até o presente momento, estudos realizados mostram aumento na dureza de
superfície do material, além da diminuição de absorção de água pela aceleração da
reação ácido-base presente na fase de polimerização (Azevedo et al., 2011; Talal et
al., 2009; Moshaverinia et al., 2011).
A utilização de ultrassom para aceleração da reação de presa na fase inicial
de polimerização fragmenta aglomerados de partículas de vidro oferecendo melhor
área superficial para que ocorra a reação ácido-base (Kleverlaan et al., 2004;
Azevedo et al., 2011). O uso de ultrassom também tem sido associado com a
melhoria da captação de flúor pelo CIV (Shahid et al., 2011) acredita-se que a alta
frequência de vibração do material pode diminuir em volume e número os espaços
vazios geralmente presentes no CIV, aumentando a longevidade da restauração
(Kleverlaan et al., 2004; Talal et al., 2009; Azevedo et al., 2011), melhorando a
dureza do material durante as primeiras 24 h após a aceleração (Kleverlaan et al.,
2004) e permite um melhor escoamento e adaptação do CIV na cavidade (Talal et
al., 2009).
A luz halógena e o LED são utilizados na tentativa de aceleração de presa
inicial devido ao aquecimento produzido por esses dispositivos (O’Brien et al., 2010;
Bhalla et al., 2012; Menne-Happ; Ilie, 2014).
Os fotopolimerizadores que fazem uso da luz halógena, possuem
desvantagem em relação a sua vida útil decorrente da temperatura alta, o que causa
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danos principalmente ao bulbo halógeno podendo comprometer o grau e
profundidade de polimerização (Menne-Happ; Ilie, 2014; Bhalla et al., 2012). Os
aparelhos fotopolimerizadores que utilizam o LED são classificados em 3 gerações
baseadas no desenvolvimento e sucessivas melhoras de performance. Atualmente,
a terceira geração de LED (comprimento de onda acima de 1.100mW/cm2) possui
um espectro de luz mais amplo, com alta densidade de energia que induz
potencialmente um aquecimento mais alto de emissão e presa mais profunda. O
LED de terceira geração tem performance semelhante ou até superior quando
comparado com a luz halógena (Menne-Happ; Ilie, 2014). Com relação a vida útil, os
bulbos halógenos possuem uma limitação de vida útil efetiva de aproximadamente
100 horas enquanto que os LEDs tem sua vida útil de aproximadamente 10.000
horas, sofrem pouca degradação e possuem baixo consumo de energia elétrica
(Bhalla et al., 2012).
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3 PROPOSIÇÃO

O estudo se propôs a avaliar a influência da aceleração de presa de cimentos
de ionômero de vidro de alta viscosidade nas versões encapsulado e pó-líquido,
com uso de ultrassom, luz-halógena e LED por meio de testes de resistência à
flexão,

rugosidade

superficial,

resistência

de

união

à

dentina

por

microcisalhamento, e ainda, a interação dentina-CIV por meio de microscopia
eletrônica de varredura.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ASPECTOS ÉTICOS

O protocolo de pesquisa do presente estudo recebeu parecer favorável do
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo – FOUSP (Protocolo N° 626.295 – Anexo A).
Os dentes selecionados para o estudo foram doados pelo Banco de Dentes
Humanos da FOUSP. Foram utilizados 90 primeiros molares humanos decíduos e
27 caninos humanos decíduos. Os dentes foram limpos com pedra pomes e água,
imersos em solução bacteriostática/bactericida de cloramina T 0,5% a 4°C por uma
semana e mantidos sob refrigeração (4°C) em água destilada até o momento de sua
utilização (Perdigão, 2010).

4.2 DESCRIÇÃO GERAL E SELEÇÃO DA AMOSTRA

A aceleração de presa inicial através de ultrassom, luz halógena e LED dos
cimentos de ionômero de vidro nas versões pó-líquido e encapsulado, esteve
presente nos quatro experimentos deste estudo: resistência à flexão, rugosidade
superficial, resistência de união à dentina e avaliação da interação dentina-CIV.
Para todas as análises foram considerados nove grupos experimentais, de
acordo com o CIV utilizado e a aceleração de presa (Quadro 4.1).
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Material

Acelerador de presa inicial
Controle negativo
Aplicação de ultrassom
Irradiados com luz halógena
Irradiados com LED
Controle negativo
Aplicação de ultrassom
Irradiados com luz halógena
Irradiados com LED

Fuji IX
(pó-líquido)

Equia Fill
(encapsulado)
Fuji II LC
(pó-líquido)

Controle positivo

Quadro 4.1 – Divisão dos grupos de acordo com o CIV e o tipo de aceleração de presa

Os cimentos de ionômero de vidro utilizados, bem como seu fabricante,
características, composições e técnicas de uso, são descritos nos quadros 4.2 e 4.3
respectivamente.

Material

Fuji IX GP

Equia Fill

Fuji II LC

Fabricante

Características

GC Corporation,
Tokyo, Japan

Cimento de
ionômero de vidro
de alta
viscosidade

GC Corporation,
Tokyo, Japan

pó-líquido
Cimento de
ionômero de vidro
de alta
viscosidade

GC Corporation,
Tokyo, Japan

encapsulado
Cimento de
ionômero de vidro
modificado por
resina
pó-líquido

Composição

Lote
Validade

Cor

Pó: sílica, vidro de fluoralumino-silicato
Líquido: ácido
poliacrílico, água

1211131
11/2015

A2

Compartimento 1:
Ácido poliacrílico, ácido
tartárico
Compartimento 2:
ácido poliacrílico, vidro
de flúor alumino-silicato

1308131
08/2015

A2

dióxido de sílicio, vidro
de flúor-alumino-silicato,
HEMA, UDMA
Água destilada, ácido
poliacrílico

1306041
06/2015

A3,5

Quadro 4.2 - Materiais restauradores e seus respectivos fabricantes, características, composição
lote, validade e cor
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Material

Fuji IX GP

Equia Fill

Fuji II LC

Fabricante

Técnica de uso

GC Corporation,
Tokyo, Japan

Proporção pó/líquido 1:1
Dispor o pó e líquido sobre o bloco para espatulação. Com ajuda
de uma espátula de plástico divida o pó em duas partes iguais.
Misture a primeira parte com todo o líquido durante 10s. Incorpore
a parte restante do pó e misture durante 15-20s.

GC Corporation,
Tokyo, Japan

Agitar a cápsula para afofar o pó, em seguida, pressionar o
êmbolo na parte inferior até nivelar com o corpo da cápsula. Ativar
a cápsula uma vez com o aplicador, em seguida, posicionar a
cápsula no amalgamador, triturar por 10s, retirar e posicioná-la no
aplicador. Apertar o gatilho do aplicador até o cimento de
ionômero de vidro atingir o bocal e aplicar na cavidade
previamente preparada.

GC Corporation,
Tokyo, Japan

Proporção pó/líquido 1:2
Dispor o pó e líquido sobre o bloco para espatulação. Com ajuda
de uma espátula de plástico divida o pó em duas partes iguais.
Misture a primeira parte com todo o líquido durante 10s. Incorpore
a parte restante do pó e misture durante 15-20s. Fotopolimerizar
por 20s utilizar aparelho com comprimento de onda de 470nm.

Quadro 4.3 - Materiais restauradores e técnicas de uso recomendadas por seus respectivos
fabricantes

A ordem de confecção dos corpos de prova em relação aos materiais foi
aleatorizada e todos os espécimes foram preparados em ambiente com temperatura
constante de 25°C, sempre pelo mesmo operador treinado.
Para todos os testes realizados, o material encapsulado foi manipulado
mecanicamente sempre em triturador por 10s (Ultramat 2; SDI Limited, Bayswater,
Austrália).
Os processos de aceleração de presa inicial foram realizados da mesma
forma para todos os testes.

4.2.1 Grupos experimentais

4.2.1.1 Grupos controle negativo

Os dois grupos controle negativo de CIVAV (Fuji IX e Equia Fill) seguiram as
recomendações de manipulação estabelecidas pelos fabricantes, sem qualquer
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interferência de outro fator externo (Quadro 4.3).

4.2.1.2 Grupo controle positivo

O grupo controle positivo de CIVMR (Fuji II LC) seguiu as recomendações de
manipulação

estabelecidas

pelo

fabricante

que

incluía

aplicação

de

fotopolimerizador por 20s com intensidade de onda de 470nm (Quadro 4.3).

4.2.1.3 Grupo aceleração com ultrassom

Imediatamente após a manipulação do material de acordo com as instruções
propostas pelo fabricante, o CIV foi inserido em uma das matrizes de acordo com o
teste, em seguida foi posicionada uma tira de poliéster sobre o material, sob pressão
com uma lâmina de vidro por 10s para acomodação e escoamento do material. Em
seguida, a lâmina foi retirada e a ponta do ultrassom (Ultra Sonic BP – Gnatus,
Ribeirão Preto, Brasil) foi posicionada no centro do espécime sob a tira de poliéster,
o ultrassom foi acionado por 20s em 30 kHz, com meia potência, deslizando-o sobre
a superfície do material (Azevedo et al., 2012; Guglielmi et al., 2012).

4.2.1.4 Grupo aceleração com luz halógena

Após a manipulação segundo instruções propostas pelo fabricante (Quadro
4.3), o material foi inserido em uma das matrizes de acordo com o teste, a superfície
do material recebeu uma tira de poliéster sob pressão com uma lâmina de vidro para
comprimir a superfície, em seguida, o espécime foi irradiado com luz halógena
(KM50R – DMC, São Carlos, Brasil), a 500mW/cm² por 60s (Guglielmi et al., 2012;
Fábian Molina et al., 2013).
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4.2.1.5 Grupo aceleração com LED

Após manipulação do material de acordo com instruções do fabricante
(Quadro 4.3), o material foi inserido em uma das matrizes propostas, de acordo com
o teste e a superfície do material recebeu uma tira de poliéster sob pressão com
uma lâmina de vidro para comprimir a superfície, em seguida, o espécime foi
irradiado com LED (Radii Plus – SDI, Austrália) a 1200 mW/cm2 por 60s (Fábian
Molina et al., 2013).

4.3 RESISTÊNCIA À FLEXÃO

4.3.1 Confecção dos corpos de prova

Para o teste de resistência à flexão foram confeccionados 90 corpos de prova
(n=10), sendo 40 corpos de prova de CIVAV versão pó-líquido, 40 corpos de prova
de CIVAV versão encapsulado e 10 corpos de prova de CIVMR versão pó-líquido.
Os materiais foram manipulados conforme instruções do fabricante (Quadro 4.3) e
inseridos em matriz metálica bipartida (Figura 4.1) de dimensões 25x2x2mm (ISO
9917-2) com auxílio de uma espátula n° 1 (SSWhite, Duflex Artigos Dentários Ltda.,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil) na versão pó-líquido ou com o auxílio do próprio aplicador
na versão encapsulado. Após a inserção do material na matriz uma tira de poliéster
foi posicionada sobre o material sob pressão com uma lâmina de vidro, em seguida,
um dos aceleradores de presa inicial foi aplicado de acordo com o grupo
experimental, conforme mencionado na Tabela 1. Para o grupo ultrassom, a ponta
ativa do dispositivo foi aplicada apenas sob a tira de poliéster após remoção da
lâmina de vidro. Todos os corpos de prova permaneceram dentro da matriz por
15min previamente a sua remoção. Decorrido este período, os mesmos foram
armazenados em água destilada a 37°C por 24 h (Figura 4.2).
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Figura 4.1 - Matriz metálica bipartida com dimensão interna de 25x2x2mm composta por 3 partes A e
B se encaixam e formam o molde do corpo de prova e a parte C é encaixada em A e B
para manter as partes unidas

Figura 4.2 - Esquema ilustrativo do preparo dos corpos de prova para o teste de resistência flexural
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4.3.2 Teste de Resistência à flexão

Decorrido o período de armazenamento, os corpos de prova foram secos com
papel absorvente e suas dimensões verificadas com paquímetro digital com precisão
de 0,01mm. Em seguida, os espécimes foram posicionados em dispositivo para
ensaio de resistência à flexão acoplado a máquina de ensaios universais (Kratos,
Kratos Equipamentos Industriais, Cotia - Brasil). Os pontos de apoio são formados
por dois cilindros com 2 mm de diâmetro, localizados paralelamente à distância de
21 mm entre seus centros. O terceiro ponto, responsável pela aplicação da carga, foi
centralizado e paralelo aos demais. O ensaio foi realizado com velocidade de 1
mm/min. Os valores de resistência à flexão (MPa) foram obtidos a partir da fórmula
, onde F corresponde à carga medida no momento da fratura (N), d a
distância entre os dois pontos de apoios (mm), b e h, respectivamente, a largura
(mm) e espessura (mm) do corpo de prova (Molina et al., 2013).

4.4 RUGOSIDADE SUPERFICIAL

4.4.1 Seleção dos corpos de prova

Após o preparo dos 90 corpos de prova para o teste de resistência a flexão, 5
corpos de prova de cada um dos 9 grupos experimentais (n=5) foram selecionados
aleatoriamente e submetidos à leitura da rugosidade superficial.

4.4.2 Leitura da Rugosidade Superficial

Em cada corpo de prova apenas uma das superfícies que estiveram em
contato com a tira de poliéster foi selecionada aleatoriamente e escaneada em 5
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áreas diferentes pelo interferômetro óptico – CCI (Interferômetro optico 3D - TaylorHobson Ltd, Leicester, Reino Unido) (Figura 4.3).

A

B

Figura 4.3 - Interferômetro óptico 3D (A). Análise em corpo de prova com o interferômetro Óptico
3D (B)

Após o escaneamento da superfície, é gerada uma imagem da região (Figura
4.4 A), então, por meio do software de análise em 3D TalyMap (Taly Map Gold Taylor-Hobson Ltd, Leicester, Reino Unido) é realizado o nivelamento dos pontos
medidos (Figura 4.4 B) e em seguida, é feito o preenchimento dos pontos não
medidos (Figura 4.4 C). Esse software permite visualizar a superfície escaneada em
3 dimensões (Figura 4.4 D).
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Figura 4.4 - Imagens representativas da superfície escaneada de um corpo de prova. (A) Imagem da
região escaneada pelo interferômetro óptico, (B) Imagem após nivelamento da superfície
obtida, (C) Imagem após o preenchimento dos pontos não mensurados, (D) Imagem em 3
dimensões da superfície escaneada após o nivelamento e preenchimento dos pontos não
mensurados

Os parâmetros de altura Ra e Sa referem-se a média aritmética dos picos e
vales mensurados na região. O parâmetro Ra é baseado em 2 dimensões, a medida
é realizada no sentido do comprimento da amostra de acordo com a ISO 4287. A
imagem da área escaneada, possui um marcador (Figura 4.5 A) o traço indicado na
imagem mostra a região que foi realizada a mensuração, automaticamente é gerado
um gráfico (Figura 4.5 B) que representa a região da mensuração.
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Figura 4.5 - Mensuração dos parâmetros referentes a ISO 4287 – 2 dimensões. (A) o traço indicado
pela seta refere-se a área mensurada (B) gráfico representativo da superfície medida na
área do traço

O parâmetro Sa e os parâmetros de volume utilizam a referência
tridimensional durante a mensuração de acordo com a ISO 25178, os valores
obtidos referem-se a toda área selecionada e escaneada da amostra. Os parâmetros
de volume utilizados foram os parâmetros Vm e Vv que referem-se respectivamente
ao volume do material e ao volume de vazios presentes na área escaneada da
amostra.
A medida da rugosidade superficial para os parâmetros de altura, bem como
para os parâmetros de volume do corpo de prova foi dada pela média das 5 leituras
realizadas nas áreas do corpo de prova selecionadas aleatoriamente.

4.5 RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA

4.5.1 Seleção de dentes para o estudo

Foram selecionados 90 molares decíduos provenientes do Banco de Dentes
Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, após
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FOUSP Protocolo 626.295)
(Anexo A). Os dentes foram selecionados segundo os critérios de inclusão: ausência
de lesão cárie, restauração, trincas ou opacidades. Essas condições foram avaliadas
por meio de exame visual. Após a seleção, os dentes foram limpos com pasta de
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pedra-pomes e água, e armazenados em solução de cloramina T 0,5% a 4ºC por até
30 dias, com trocas semanais de solução de armazenamento (Perdigão, 2010).

4.5.2 Preparo dos dentes

Os dentes selecionados foram divididos aleatoriamente em um dos nove
grupos experimentais (Quadro 4.1) e inclusos com resina acrílica quimicamente
ativada (JET Clássico®, São Paulo, SP, Brasil) em tubo de PVC com diâmetro de 1
polegada e 1,0cm de altura (Figuras 4.6 e 4.7).

Figura 4.6 - Ilustração de um dente após a inclusão em cano de PVC com resina acrílica
quimicamente ativada

Figura 4.7 - Dente (molar decíduo) após inclusão com resina acrílica quimicamente ativada em cano
de PVC

A superfície oclusal dos dentes foi abrasionada (Politriz Ecomet 250 – Buehler,
Illinois, EUA) com lixa d’água granulação #220 com a finalidade de remoção do
esmalte oclusal e obtenção de uma superfície dentinária plana (Figuras 4.8 e 4.9).
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Figura 4.8 - Abrasão da superfície oclusal dos dentes na politriz com lixa d’água

Figura 4.9 - Dente (molar decíduo) após abrasão da superfície oclusal

A superfície dentinária obtida foi examinada em microscópio estereoscópio
(Leica M80, - Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiça) com 40 x de aumento para
assegurar a ausência de esmalte remanescente e de exposição dos cornos
pulpares. Posteriormente, essa superfície foi abrasionada (Politriz Ecomet 250 –
Buehler, Illinois, EUA) durante 60s com lixa d’água de carbeto de silício de
granulação #600 para obtenção de uma camada de lama dentinária padronizada.

4.5.3 Procedimentos restauradores

O condicionamento prévio das superfícies dentinárias (Figura 4.10) foi
realizado em todos os grupos experimentais com ácido poliacrílico por 10s na
superfície dentinária, em seguida, foram utilizadas 3 bolinhas de algodão embebidas
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em água para lavar a superfície, posteriormente foram utilizadas 3 bolinhas de
algodão secas com a finalidade de retirar o excesso de água e manter a umidade
dentinária.

Figura 4.10 - Condicionamento da superfície dentinária

Após o condicionamento das superfícies, cânulas de polietileno com 1,0 mm
de altura e 1,0 mm de diâmetro interno (Figura 4.11) foram posicionadas sobre as
superfícies de dentina expostas.

Figura 4.11 - Dispositivo para corte das cânulas de polietileno e cânulas de polietileno já cortadas
com altura padronizada de 1,0 mm
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Em seguida, as cânulas foram preenchidas com um dos CIV avaliados, os
quais foram manipulados conforme as orientações dos respectivos fabricantes
(Quadro 4.3), e inseridos com o auxílio de um calcador ward infantil n°. 1 (IceStainless, São Paulo, SP, Brasil) na versão pó-líquido e com seu próprio aplicador
na versão encapsulado (Figura 4.12).

Figura 4.12 - Inserção de cimento de ionômero de vidro versão encapsulado na cânula de polietileno

Após, foi feita proteção superficial com uma camada de vaselina sólida e
então, uma tira de poliéster foi acomodada sobre o espécime sob leve pressão com
uma lâmina de vidro (Figura 4.13), para então ser aplicado um dos aceleradores de
presa inicial avaliados de acordo com o grupo experimental.

Figura 4.13 - Lâmina de vidro em contato com tira de poliester sobre os corpos de prova
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No grupo ultrassom, a ponta ativa do dispositivo foi aplicada sobre a tira de
poliéster após remoção da lamínula de vidro. Após o preparo dos corpos de prova,
os espécimes permaneceram armazenados em água destilada à temperatura de
37°C por 24 h (Figura 4.14).

Figura 4.14 - Esquema ilustrativo do preparo de corpos de prova para o teste de Resistência de união
à dentina

Decorrido este período, as cânulas foram cuidadosamente removidas com
auxílio de uma lâmina de bisturi (Figura 4.15).

Figura 4.15 - Remoção da cânula de polietileno dos espécimes com auxílio da lâmina de bisturi

Todos os espécimes foram analisados sem a cânula de polietileno (Figura
4.16) em microscópio estereoscópio (Leica M80, - Leica Microsystems, Heerbrugg,
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Suiça) com aumento de 40 X, sendo que, os que possuiam bolhas, falhas na
interface ou outros defeitos foram eliminados do teste e substituídos.

Figura 4.16 - Corpo de prova com espécimes sem a cânula de polietileno

4.5.4 Teste de Microcisalhamento

Decorrido o período de armazenamento por 24h, os espécimes foram fixados
imediatamente ao dispositivo, previamente adaptado à máquina de ensaios
universais (Kratos, Kratos Equipamentos Industriais, Cotia - Brasil), e um fio de aço
de 0,20 mm de diâmetro foi utilizado para fazer uma alça em torno da projeção da
célula de carga e do cilindro CIV, mantendo contato com a superfície de dentina e o
mais próximo possível da interface adesiva (Figuras 4.17). A força de cisalhamento
foi aplicada com a velocidade de 1,0 mm/min (Bonifácio et al., 2012; Calvo et al.,
2016; Tedesco et al., 2015b) até que ocorresse a fratura.
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A

B

Figura 4.17 - Ensaio de resistência de União (A) máquina de ensaios universais (B) espécime fixado
em dispositivo adaptado à máquina de ensaios universais

Após a realização do ensaio, os espécimes foram analisados em microscópio
estereoscópio (Leica M80, - Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiça) com aumento
de 400 X a fim de determinar o tipo de fratura. As fraturas foram classificadas como
adesiva/ mista (falha na interface CIV-dentina ou mista com parte de fratura coesiva)
ou coesiva (falha exclusivamente em dentina ou material) (Bonifácio et al., 2012;
Calvo et al., 2016).

4.6 ANÁLISE NA INTERAÇÃO DENTINA-CIV POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA
DE VARREDURA

4.6.1 Seleção e preparo dos dentes

Foram selecionados 27 caninos decíduos provenientes do Banco de Dentes
Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os dentes
foram selecionados e armazenados conforme descrito previamente para o teste de
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resistência de união.
Os dentes selecionados foram divididos aleatoriamente nos 9 grupos
experimentais (Quadro 4.1). Na região central da superfície vestibular de cada dente
foi preparada uma cavidade de dimensões 4x2x2 mm utilizando broca cilíndrica
diamantada (referência 1091 – Microdont, Brasil) em alta rotação.

4.6.2 Procedimentos restauradores

Após o preparo das cavidades, o condicionamento prévio das superfícies
dentinárias foi realizado em todos os grupos experimentais com ácido poliacrílico por
10s na superfície dentinária, em seguida, foram utilizadas 3 bolinhas de algodão
embebidas em água para lavar a superfície, posteriormente foram utilizadas 3
bolinhas de algodão secas com a finalidade de retirar o excesso de água e manter a
umidade dentinária. A manipulação dos CIVs foi realizada conforme orientações do
fabricante (Quadro 4.3). O material após manipulado foi inserido na cavidade
preparada e imediatamente após a inserção, recebeu uma camada de vaselina
sólida sob pressão digital. Em seguida, foi aplicado um dos aceleradores de presa
de acordo com o grupo experimental. Os espécimes ficaram armazenados à 37ºC e
100% de umidade relativa do ar. Após 48h de armazenamento, os dentes foram
seccionados longitudinalmente no sentido vestíbulo-palatino com disco diamantado
em máquina de cortes (Labcut 1010 – Extec Co, Enfield - EUA). Foram obtidas 3
fatias de cada dente. As fatias selecionadas foram analisadas em microscópio
estereoscópico (Leica M80 - Leica Microsystems, Heerbrugg, Switzerland) aumento
de 40X com a finalidade de observar a superfície e a interface entre a dentina e
material e comparar se houve deslocamento do material em alguma das etapas.
Para remoção da lama dentinária ou a presença de resíduos após o corte em fatias,
os espécimes foram imersos em solução de 0,27 M de EDTA (pH = 7,4) em cuba
ultrassônica por 5 minutos, seguido por imersão em solução de 0,34 M de hipoclorito
de sódio (pH = 12,3) por 3 minutos (Schilke et al., 2000). Em seguida, os espécimes
foram secos em estufa a 37°C durante 48h.
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4.6.3 Análise na Interação dentina-CIV

As fatias de cada espécime foram montadas em stubs de alumínio fixadas
com fita de carbono dupla-face, em seguida, submetidas à metalização com platina
e analisados em microscopia eletrônica de varredura (Quanta 600FEG, FEI
Company, Hillsboro, Oregon, EUA) em modo alto vácuo (Yiu et al., 2004a; Raggio et
al., 2010). Foram realizados 3 aumentos para cada amostra sendo 250X, 500X e
1200X.

42
	
  

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os valores da Resistência Flexural, Rugosidade Superficial e Resistência de
União foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificação da
normalidade da distribuição dos dados e posteriormente, submetidos ao teste de
Levene para verificar a homogeneidade das variâncias.
Para avaliação da influência da aplicação de uma fonte de energia externa
nas propriedades dos CIVAV, os dados obtidos foram submetidos a Análise de
Variância de dois fatores, considerando como fatores principais *apresentação do
CIVAV* e *fonte de energia externa*.
Da mesma forma, a fim de comparar o efeito da aplicação de luz nas
propriedades de CIVAV comparando com um grupo controle positivo, foram
realizadas Análises de Variância de um fator considerando os materiais que
receberam luz halógena e o controle positivo.
O teste de Tukey foi utilizado para as comparações múltiplas.
Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Medcalc.
O nível de significância adotado para todas as análises foi de 5%.
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5 RESULTADOS

5.1 RESISTÊNCIA À FLEXÃO

A tabela 5.1 apresenta as médias e desvios padrão (Mpa) para os grupos
experimentais submetidos a resistência à flexão. A Análise de Variância mostrou
haver diferença estatisticamente significante apenas para o fator *fonte de energia
externa* (p<0,001). O fator *apresentação do CIVAV* (p=0,429) e a interação entre
os fatores *apresentação do CIVAV* vs. *fonte de energia externa* (p=0,304) não
apresentaram diferença estatisticamente significante. O grupo de aceleração da
reação de presa com ultrassom resultou em maiores valores de RF, independente
da apresentação do CIVAV. Entretanto, resultados semelhantes aos grupos controle
negativo foram observados (Tabela 5.1).

Tabela 5.1 – Médias e desvios padrão de resistência à flexão (MPa) para todos os grupos
experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do CIVAV
avaliado
FONTE DE
ACELERAÇÃO

CIVAV

FUJI IX

EQUIA FILL
A,B

5,51 (± 1,88)

A,B

CONTROLE NEGATIVO

5,34 (± 1,64)

ULTRASSOM

6,61 (± 2,21)

A

7,15 (± 2,71)

A

LUZ HALÓGENA

4,73 (± 1,66)

B

3,27 (± 0,73)

B

LED

4,53 (± 1,30)

B

4,01 (± 1,31)

B

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística entre as linhas (fonte de energia externa).

Na análise entre os CIVAV que receberam luz halógena quando comparado
ao controle positivo - Fuji II – LC, a Análise de Variância mostrou haver diferença
estatisticamente significante para o fator *apresentação do CIVAV* (p<0,001). O Fuji
II – LC apresentou os maiores valores de RF, como demostrado na tabela 5.2.
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Tabela 5.2 – Médias de resistência à flexão (MPa) para os grupos que receberam aceleração com luz
halógena comparados ao controle positivo
GRUPO
EXPERIMENTAL

CIVAV

FUJI IX –
LUZ HALÓGENA

EQUIA FILL –
LUZ HALÓGENA

A

A

FUJI II - LC

5,34 (± 1,64)
5,51 (± 1,88)
RF (MPA)
*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatistica entre os grupos experimentais.

18,30 (±5,48)

B

5.2 RUGOSIDADE SUPERFICIAL

Para a análise da rugosidade superficial (RS) foi considerados parâmetros
relevantes para esta avaliação, sendo eles, os parâmetros de altura Ra e Sa e os
parâmetros

de

volume

Vv

e

Vm.

Todas

as

análises

foram

realizadas

independentemente para cada um dos parâmetros.

5.2.1 Parâmetro Ra

A Análise de Variância revelou haver diferença estatística apenas para a
interação entre os fatores *natureza do CIV* e *fonte de energia externa* (p=0,044).
Os fatores principais isoladamente não apresentaram diferença estatisticamente
significante - *apresentação do CIVAV* (p=0,157) e *fonte de energia externa*
(p=0,488), como demonstrado na tabela 5.3. O CIVAV Fuji IX, pó-líquido, apresentou
maiores valores de RS em RA quando houve aplicação de Ultrassom. Os demais
grupos apresentaram comportamento similar entre eles, independente da aplicação
de uma fonte de energia externa ou da apresentação do CIVAV.
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Tabela 5.3 – Médias e desvios padrão de Rugosidade Superficial (µm) - parâmetro Ra - para todos os
grupos experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do
CIVAV avaliado
FONTE DE
ACELERAÇÃO

CIVAV

FUJI IX

EQUIA FILL

0,14 (± 0,02)

B

ULTRASSOM

0,22 (± 0,04)

A

0,17 (± 0,05)

B

LUZ HALÓGENA

0,13 (± 0,02)

B

0,19 (± 0,08)

B

LED

0,16 (± 0,06)

B

0,17 (± 0,05)

B

CONTROLE NEGATIVO

0,21 (± 0,03)

A,B

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística entre os grupos experimentais

Na análise entre os CIVAV que receberam luz halógena quando comparado
ao controle positivo - Fuji II – LC, a Análise de Variância mostrou não haver
diferença estatisticamente entre os grupos experimentais (p=0,394) tabela 5.4.

Tabela 5.4 – Médias de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Ra para os grupos que receberam
aceleração com luz halógena comparados ao controle positivo	
  
GRUPO
EXPERIMENTAL

CIVAV

CONTROLE

FUJI IX
0,14 (± 0,02)

EQUIA FILL
A

0,21 (± 0,03)

A

FUJI II - LC
0,15 (± 0,07)

A

*Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre os grupos experimentais

5.2.2 Parâmetro Sa

A tabela 5.5 demonstra os valores obtidos para os grupos experimentais de
acordo com o parâmetro Sa. A Análise de Variância revelou haver diferença
estatisticamente significante para o fator principal *apresentação do CIVAV*
(p=0,003). O fator principal * fonte de energia externa* (p=0,315) e interação entre
os fatores (p=0,890) não apresentaram diferença estatística. Equia Fill apresentou
maiores valores de Sa quando comparado ao Fuji IX, independente da fonte de
energia externa.
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Tabela 5.5 – Médias e desvios padrão de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Sa para todos os
grupos experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do
CIVAV avaliado
FONTE DE
ACELERAÇÃO

CIVAV

FUJI IX

EQUIA FILL

CONTROLE NEGATIVO

0,40 (± 0,07)

A

ULTRASSOM

0,45 (± 0,10)

A

0,53 (± 0,07)

A

LUZ HALÓGENA

0,36 (± 0,10)

B

0,48 (± 0,10)

B

LED

0,39 (± 0,07)

B

0,49 (± 0,06)

B

0,45 (± 0,08)

A,B

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística entre as colunas (CIVAV).

Na análise entre os CIVAV que receberam luz halógena quando comparado
ao controle positivo - Fuji II – LC, a análise estatística mostrou que não houve
diferença estatisticamente significante no parâmetro Sa entre os grupos avaliados
(p=0,120) tabela 5.6.

Tabela 5.6 – Médias de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Sa para os grupos que receberam
aceleração com luz halógena comparados ao controle positivo
GRUPO
EXPERIMENTAL

CIVAV

RS (SA)

FUJI IX
0,40 (± 0,07)

EQUIA FILL
A

0,45 (± 0,08)

A

FUJI II - LC
0,51 (± 0,23)

A

*Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre os grupos experimentais.

5.2.3 Parâmetro Vv

A Análise de Variância mostrou haver diferença estatisticamente significante
para o fator *apresentação do CIVAV* (p<0,001). Entretanto, não houve diferença
estatisticamente significante para o fator principal *fonte de energia externa*
(p=0,721) e para a interação *apresentação do CIVAV* e *fonte de energia externa*
(p=0,989), como demostrado na tabela 5.7. No parâmetro Vv. o material Equia Fill
apresentou maiores valores de rugosidade superficial.
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Tabela 5.7 – Médias e desvios padrão de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Sa para todos os
grupos experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do
CIVAV avaliado
FONTE
DE ACELERAÇÃO

CIVAV

FUJI IX

EQUIA FILL

CONTROLE NEGATIVO

0,66 (± 0,10)

A

0,85 (± 0,14)

B

ULTRASSOM

0,71 (± 0,15)

A

0,90 (± 0,12)

B

LUZ HALÓGENA

0,63 (± 0,14)

A

0,84 (± 0,18)

B

LED

0,66 (± 0,15)

A

0,88 (± 0,13)

B

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatistica entre as colunas (CIVAV).

Na análise entre os CIVAV que receberam luz halógena quando comparado
ao controle positivo - Fuji II – LC, a Análise de Variância demonstrou não haver
diferença estatísticamente significante entre os grupos experimentais (p=0,057)
tabela 5.8.

Tabela 5.8 – Médias de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Vv para os grupos que receberam
aceleração com luz halógena comparados ao controle positivo
GRUPO
EXPERIMENTAL

CIVAV

RS (VV)

FUJI IX
0,66 (± 0,10)

EQUIA FILL
A

0,85 (± 0,14)

A

FUJI II - LC
0,90 (± 0,40)

A

*Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre os grupos experimentais.

5.2.4 Parâmetro Vm

A Análise de Variância revelou não haver diferença estatisticamente
significante para o fatores principais *apresentação do CIVAV* (p=0,393) e *fonte de
energia externa* (p=0,361), bem como para a interação *apresentação do CIVAV* e
*fonte de energia externa* (p=0,424), como demostrado na tabela 5.9.
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Tabela 5.9 – Médias e desvios padrão de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Vm, para todos os
grupos experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do
CIVAV avaliado
FONTE DE
ACELERAÇÃO

CIVAV

FUJI IX

EQUIA FILL

CONTROLE NEGATIVO

0,026 (± 0,007)

A

0,036 (± 0,007)

A

ULTRASSOM

0,029 (± 0,004)

A

0,034 (± 0,003)

A

LUZ HALÓGENA

0,025 (± 0,005)

A

0,034 (± 0,004)

A

LED

0,033 (± 0,016)

A

0,034 (± 0,004)

A

*Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre os
experimentais.

grupos

A análise estatística realizada para comparação entre os CIVAV que
receberam luz halógena quando comparado ao controle positivo - Fuji II – LC, não
identificou diferença estatisticamente significante (p=0,302) (Tabela 5.10).

Tabela 5.10 – Médias de Rugosidade Superficial (µm) parâmetro Vm para os grupos que receberam
aceleração com luz halógena comparados ao controle positivo
GRUPO
EXPERIMENTAL
RS (VM)

CIVAV

FUJI IX
0,26 (± 0,007)

EQUIA FILL
A

0,36 (± 0,007)

A

FUJI II - LC
0,34 (± 0,010)

A

*Letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre os grupos experimentais.

5.3 IMAGENS DA SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS AVALIADOS

A figura 5.1 representa as imagens das superfícies dos materiais avaliados e
respectivos aceleradores de reação de presa escaneadas pelo interferômetro óptico
3D.
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Figura 5.1 – Imagens representativas das superfícies dos materiais escaneadas pelo interferômetro
óptico 3d e respectivos aceleradores da reação de presa. (A) Fuji IX – controle negativo,
(B) Equia Fill – controle negativo, (C) Fuji IX – Luz halógena, (D) Equia – LED, (E) Fuji IX ultrassom, (F) Fuji II- LC – controle positivo
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5.4 RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA

A tabela 5.11 descreve as médias e desvios padrão para os grupos
experimentais dos CIVAV Fuji IX e Equia Fill submetidos ou não a diferentes fontes
de energia externa. A Análise de Variância revelou haver diferença estatística para o
fator *apresentação do CIVAV* (p<0,001) e para a interação entre os fatores
*apresentação do CIVAV* e *fonte de energia externa* (p<0,001). Entretanto, o fator
principal *fonte de energia externa* (p=0,058) não influenciou os valores de RU
isoladamente. De forma geral, Fuji IX apresentou maiores valores de RU do que o
Equia Fill. Além disso, Fuji IX apresentou melhor desempenho nos grupos que
receberam influência de fonte de energia externa, Ultrassom e Led. Entretanto,
quando da aplicação de luz hálogena, comportamento similar ao grupo controle
negativo foi observado. Por sua vez, os valores de RU no material Equia Fill não foi
influenciado por nenhum tipo de fonte externa para aceleração da reação de presa.

Tabela 5.11 – Médias e desvios padrão de resistência de união à dentina (MPa) para todos os grupos
experimentais de acordo com a fonte de energia externa e a apresentação do CIVAV
avaliado
FONTE DE
ACELERAÇÃO

CIVAV

CONTROLE NEGATIVO

FUJI IX

EQUIA FILL

5,64 (± 2,15)

B

A

3,29 (± 1,41)

C

3,51 (± 1,27)

C

ULTRASSOM

7,73 (± 2,4)

LUZ HALÓGENA

3,70 (± 0,86)

B

4,82 (± 1,74)

C

LED

5,84 (± 3,16)

A

4,44 (± 2,21)

C

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística entre os grupos experimentais.

A tabela 5.12 demonstra os valores de médias e desvios padrão (MPa) para
comparação realizada entre os CIVAV que receberam luz halógena quando
comparado ao controle positivo - Fuji II – LC. A Análise de Variância demonstrou
haver diferença estatisticamente significante entre os grupos experimentais. O grupo
controle positivo - Fuji II – LC - apresentou maiores valores de RU do que os grupos
Fuji IX e Equia Fill quando ambos receberam luz halógena.
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Tabela 5.12 – Médias de resistência de união à dentina (MPa) para os grupos que receberam
aceleração com luz halógena comparados ao controle positivo
GRUPO
EXPERIMENTAL
RU

CIVAV

FUJI IX
5,64 (± 2,15)

EQUIA FILL
A

3,29 (± 1,41)

B

FUJI II - LC
12,98 ± 3,58

A

*Diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística entre os grupos experimentais.

5.4 ANÁLISE DO PADRÃO DE FRATURAS

As frequências percentuais dos padrões de fratura e falhas prematuras
observadas para cada grupo experimental de acordo com a apresentação do CIVAV
e a fonte de energia externa estão apresentadas no gráfico 1. As fraturas
adesivas/mistas

apresentaram

maior

frequência,

independente

do

grupo

experimental. Por outro lado, as fraturas coesivas em dentina foram as menos
prevalentes.

Gráfico 5.1 – Frequências percentuais dos padrões de fratura e falhas prematuras para os grupos
experimentais de acordo com a apresentação do CIVAV e a fonte de energia externa
aplicada.
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5.5 ANÁLISE DA INTERAÇÃO CIV-DENTINA

As figuras 5.2 – 5.7 representam algumas das imagens obtidas por meio de
MEV com aumento de 1200X, foi realizada análise qualitativa das imagens a fim de
observar a adaptação do material e possíveis diferenças das variáveis que foram
testadas.
Pode-se observar a presença de espaços vazios geralmente esféricos em
todos os grupos com diferenças em quantidade e tamanho de acordo com o grupo.
nos grupos Equia Fill é possível observar mais frequentemente uma densa camada
entre o CIV e a dentina, quando comparado com o grupo Fuji IX onde a camada
aparenta ser mais delgada. O grupo CIVMR apresenta partículas do material de
tamanho bem reduzido quando comparado aos grupos de CIVAV e o material está
bem adaptado com a dentina.

Figura 5.2 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x - grupo Equia Fill controle negativo
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Figura 5.3 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x - grupo Fuji IX controle negativo

Figura 5.4 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x - grupo Fuji IX aceleração da reação de
presa com ultrassom
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Figura 5.5 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x - grupo Equia Fill aceleração da reação
de presa luz halógena

Figura 5.6 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x – Equia Fill aceleração da reação de
presa com LED
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Figura 5.7 – Fotomicrografia em MEV com aumento de 1200x - grupo Fuji II - LC controle positivo

56
	
  

6 DISCUSSÃO

De acordo com o princípio de Mínima Intervenção e máxima conservação dos
tecidos dentários, é importante utilizar materiais o mais eficazes possível para que o
tecido dentário remanescente seja preservado com qualidade e durabilidade. Com o
crescente avanço e desenvolvimento na odontologia restauradora, é importante
buscar meios para amplificar as boas propriedades e vantagens de materiais
restauradores e desenvolver alternativas para as desvantagens presentes como
ocorre com o CIV.
Acredita-se que acelerar a reação de presa inicial do CIV irá diminuir as
desvantagens associadas com a reação de presa lenta (Talal et al., 2009), o tempo
de reação de presa mais rápido diminui ainda o tempo de atendimento clínico,
permitindo que a restauração seja mais conveniente tanto para o profissional quanto
para o paciente.
Gavic et al. (2015) afirmam em seus estudos que a reação de presa de
cimentos de ionômero de vidro são capazes de serem aceleradas tanto por
ultrassom, quanto pelo aquecimento com fotopolimerizadores e acredita que a
aceleração da reação de presa melhora as propriedades mecânicas iniciais do
material deixando-o mais resistente, menos susceptível a fraturas prematuras e
melhora a adaptação marginal. Em contrapartida, Guglielmi et al. (2012) relataram
que a aceleração de presa quando realizada com ultrassom, interfere na adaptação
marginal de CIVs convencionais, como foi observado em seu estudo com
microinfiltração quando comparados ao grupo controle que não recebeu aplicação
de ultrassom.
Para Kleverlaan et al. (2004) e Daifalla et al. (2015) quando o ultrassom é
utilizado para acelerar a reação de presa de CIV, a temperatura e difusão,
aumentam a taxa de reação, porém, não altera as propriedades mecânicas dos
CIVs. Talal et al. (2009) em seus estudos observaram que o tempo de ativação do
ultrassom influencia na aceleração da reação de presa do CIV, e afirma que a
aplicação de ultrassom, além de acelerar a reação de presa do material, também
melhora suas propriedades mecânicas.
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No presente estudo, observou-se que a resistência flexural, dos grupos que
receberam ativação com luz halógena ou LED não foram influenciados pela ativação
independente da forma de apresentação do CIVAV, o grupo que recebeu a ativação
com ultrassom, foi influenciado positivamente pela aceleração da reação de presa
mostrando maiores resultados quando comparado com o grupo controle negativo em
ambos os materiais.
Segundo O’Brien et al. (2010) a melhora na aceleração da reação de presa
de CIV é menos influenciada pelo aumento de temperatura e mais influenciada pela
vibração mecânica causada pela própria ponteira do ultrassom. Acredita-se que o
movimento mecânico da ponteira pode melhorar a mistura de partículas, melhorando
a área superficial e, portanto reduzir o tempo de reação de presa. Menne-Happ; Ilie
(2014) afirmam que o ultrassom produz calor e influencia na aceleração de presa,
mas quando comparado com a aplicação de calor é a vibração pela ativação do
ultrassom que diminui os espaços vazios presentes no material em tamanho e
número, e essa redução melhora as propriedades macro mecânicas.
A rugosidade superficial pode ser associada a uma combinação de fatores
como proporção, tamanho das partículas presentes no material e até pela presença
de bolhas (Alves Filho et al., 2009). É importante analisar as características da
superfície do material, a rugosidade superficial pode determinar a qualidade e o
comportamento clínico da restauração, valores altos de rugosidade superficial
podem propiciar rápida colonização bacteriana e maturação do biofilme, além de
indicar deterioração do material (da Silva; Zuanon, 2006; Alves Filho et al., 2009;
Pacifici et al., 2014).
Para avaliar a rugosidade superficial, utilizamos os parâmetros de altura Ra e
Sa. O parâmetro Ra nos grupos analisados tiveram resultados semelhantes
independente do material ou tipo de aceleração da reação de presa, com exceção
do grupo Fuji IX quando recebeu aceleração com ultrassom. Supomos que a
aceleração por meio de ultrassom aumentou os valores da rugosidade superficial
devido à quebra de partículas de sílica presentes no material como sugere
Kleverlaan et al. (2004), Azevedo et al. (2011), Daifalla et al. (2015). Acreditamos
ainda que o grupo encapsulado que recebeu aceleração por meio de ultrassom, não
demonstrou valores de rugosidade superficial maiores devido à agitação durante a
manipulação mecânica que foi realizada.
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O parâmetro Sa é um parâmetro que utiliza referência tridimensional durante
a mensuração de uma determinada área, houve diferença estatística em relação à
apresentação dos materiais, sendo que o CIVAV encapsulado obteve maiores
valores de rugosidade superficial para todos os grupos avaliados corroborando com
os resultados do estudo de Alves Filho et al. (2009). Segundo os autores, os maiores
valores de rugosidade superficial no material de versão encapsulada pode estar
relacionada a manipulação mecânica e por ser uma manipulação mais rápida o
ácido poliacrílico ataca as partículas de sílica por curto tempo, aumentando a
rugosidade do material.
Com relação aos parâmetros de volume, o parâmetro Vm (volume de
material) não apresentou diferença estatisticamente significante para todos os
grupos analisados, em contra partida, o parâmetro Vv que mensura os volumes de
vazios presentes na amostra, apresentou diferença estatisticamente significante
para o fator tipo de CIVAV sendo que o material Equia Fill apresentou maiores
valores quando comparado ao Fuji IX. Acreditamos que o parâmetro de volume de
espaços vazios mensurados na amostra está associado com a porosidade presente
no material e que no grupo Equia Fill os valores são ainda maiores devido à
manipulação mecânica que, segundo Nomoto et al. (2004) tende a incorporar mais
bolhas no material.
As imagens tridimensionais das superfícies são bem parecidas, ao analisar
todas as imagens obtidas foi possível visualizar trincas em algumas áreas
observadas em todos os grupos avaliados. É possível notar que a superfície do
grupo Fuji II – LC apresenta lisura mais uniforme quando comparada com as
imagens de Fuji IX e Equia Fill, porém não houve diferença estatística entre os
grupos, possivelmente, essa característica está relacionada com o menor tamanho
das partículas desse material quando comparado com o grupo Fuji IX e Equia Fill
como foi possível observar nas fotomicrografias.
Nossos achados em relação à resistência de união, mostram que Fuji IX
apresentou maiores valores quando comparado aos do Equia Fill e ainda apresentou
melhor desempenho nos grupos que receberam aceleração por meio de luz
halógena e LED. O material Equia Fill parece não sofrer influência na aceleração da
reação de presa por nenhum dos dispositivos utilizados. Há estudos que sugerem o
uso de aquecimento da cápsula em água a 37°C previamente a manipulação
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mecânica, e obtiveram aumento na dureza no material avaliado (O’Brien et al.,
2010), mas não foram avaliados outras propriedades do CIV.
Quando comparados os grupos que receberam influência de luz halógena, o
material Fuji II – LC apresentou os maiores resultados, de acordo com Yiu et al.,
(2004b) e Calvo et al. (2016) esse resultado se deve ao tipo de adesão do material
com a dentina, enquanto o CIV convencional possui uma adesão química o CIVMR
possui adesão tanto química quanto mecânica e a adesão micromecânica do CIVMR
pode contribuir com os resultados mais altos da resistência de união.
O CIV na versão encapsulada é considerado uma solução para diminuir a
variabilidade induzida por um operador durante a manipulação manual dos CIVs
versão pó-líquido (Alves Filho et al., 2009; Nomoto et al., 2004; Dowling; Fleming.,
2007). Por outro lado, Nomoto et al. (2004) observaram que a manipulação
mecânica pode incorporar mais bolhas de ar no CIV aumentando a porosidade e
consequentemente enfraquecendo o material. Estamos conduzindo estudos
paralelos a este, para avaliar clinicamente essa pergunta.
Na análise do tipo de fraturas a predominância encontrada foi de fraturas
mistas/adesivas corroborando com os achados de Bonifácio et al. (2012), que
também encontraram resultados semelhantes quando analisaram diversos tipos de
CIV.
Com relação à Interação CIV-dentina, ao analisar qualitativamente as
imagens observamos presença de espaços vazios esféricos em maior ou menor
quantidade em todos os grupos estudados. Segundo Yiu et al. (2004a) esses
espaços vazios são provenientes da permeação de gotículas de água da umidade
dentinária. Ao analisar as imagens observamos que há presença de uma camada
densa entre o material e dentina, acreditamos que essa seja a região de interação
do material com o dente, Yiu et al. (2004a) em seus estudos também observaram
essa camada intermediária e afirma que tal camada é resultante das trocas iônicas
entre o material e o substrato dentário. São necessários mais estudos para avaliar
se é possível que a molécula de água proveniente da dentina ultrapasse essa
camada de interação mesmo durante a reação de presa inicial. Acreditamos que os
espaços vazios observados no material estão relacionados com um conjunto de
fatores como a porosidade existente no CIV, com a água presente na composição
química do material, com possíveis formações de gases resultantes da reação
química ácido-base durante a reação de presa, e até com o arrancamento de
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partículas do material durante o corte dos espécimes. São necessários mais estudos
para avaliar com mais clareza a microestrutura dos espaços vazios observados.
Baseado nos resultados do presente estudo, a aceleração da reação de presa
mais indicada é por meio de ultrassom, por influenciar positivamente os materiais
avaliados nos testes propostos, embora, resultou em maiores valores de rugosidade
superficial.
O CIVAV que apresentou melhor influência com o uso do ultrassom foi o Fuji
IX versão pó-líquido, porém, para aplicabilidade clínica, é necessário realizar mais
estudos com o ultrassom como acelerador da reação de presa, sugerimos avaliar o
aumento da temperatura provocado pelo dispositivo e como esse aumento poderia
interferir na polpa dentária, principalmente no dente decíduo, que tem dimensões
reduzidas, e portanto maior proximidade do tecido pulpar.
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7 CONCLUSÕES

• A utilização de luz halógena e LED parecem não influenciar a resistência
flexural dos materiais avaliados.
• Para resistência flexural, o uso de ultrassom influenciou positivamente no
grupo Fuji IX.
• A rugosidade superficial pelo parâmetro Ra foi maior no grupo Fuji IX que
recebeu ativação por ultrassom.
• A rugosidade superficial pelo parâmetro Sa foi maior no grupo Equia Fill.
• A resistência de união não foi influenciada pelos aceleradores no grupo Equia
Fill.
• LED e ultrassom influenciaram positivamente o grupo Fuji IX na resistência de
união.
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