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RESUMO

Lobo TRS. Comparação entre cimentos resinosos e uma resina “bulk fill” na
cimentação de pinos de fibra de vidro - Análise de resistência adesiva e dureza
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2017.Versão Original.
Este estudo comparou a performance de quarto agentes cimentantes com diferentes
estratégias adesivas para cimentação de pinos de fibra de vidro em canais
radiculares, através do teste de resistência adesiva e avaliando a dureza em
diferentes profundidades. Para isto, foram utilizadas 60 raízes bovinas tratadas
endodonticamente. Foram cimentados pinos de fibra de vidro Rebilda Post 20 de
acordo com os seguintes protocolos divididos nos seguintes grupos: Grupos QM:
Adesivo autocondicionante dual Futurabond DC + cimento resinoso dual Bifix QM;
Group SE: Cimento resinoso autocondicionante de polimerização dual Bifix SE;
Group RB: Adesivo autocondicionante de polimerização dual Futurabond DC +
Resina

Rebilda;

Group

XB:

aplicação

do

adesivo

autocondicionante

de

polimerização dual Futurabond DC + resina composta do tipo “bulk fill” X-tra Base.
As raízes foram cortadas em fatias de 1mm e separadas em terços, sendo obtidos 2
corpos de prova por terço. Foram avaliadas a resistência adesiva (n=10) e a
microdureza (n=5), após uma semana e após 4 meses de armazenamento em água.
Para o teste de resistência adesiva (push- out) uma fatia de cada terço foi testada
depois de uma semana e as outras 3 fatias provenientes do mesmo dente avaliadas
após 4 meses. O ensaio de push out foi realizado a uma velocidade de 0,5mm/min
até o deslocamento do pino e/ou fratura da interface adesiva. Para o teste de
microdureza 20 dentes foram selecionados aleatoriamente e de cada dente foram
obtidas seis 6 fatias que foram armazenadas em água destilada por uma semana até
a mensuração em microdurômetro, após uma semana e após 4 meses. Os corpos
de prova foram submetidos ao teste de microdureza Knoop em microdurômetro
HMV-2000 (Shimadzu, Tokyo, Japan), cinco endentações foram realizadas na
camada de cimento de cada fatia. Os dados referentes aos testes de resistência
adesiva (push- out) e microdureza foram submetidas análise de variância 3 fatores
(ANOVA), teste de tukey (p<0,05) e teste de correlação de Person. Os valores de

resistência adesiva não apresentaram diferenças estatísticas significantes quando
observado os valores de resistência adesiva entre os grupos QM, RB e XB (p≥0.05),
porém menores valores de resistência adesiva foram observados no Grupo SE.
Quando considerada a variável envelhecimento não foram encontradas diferenças
na resistência adesiva medida em uma semana e 4 meses (p≥0.05). Para a
microdureza diferenças estatisticamente significantes foram encontradas nos
diferentes terços da raiz (p<0.05). Os agentes cimentantes apresentaram diferenças
estatísticas significantes na dureza (p<0.05). O grupo XB apresentou os maiores
valores seguido por QM, RB e SE. Os grupos SE, RB e XB não apresentaram 80%
da dureza máxima nas fatias correspondentes a região apical do canal radicular. O
teste de Person mostrou haver correlação positiva linear entre a resistência adesiva
e a dureza medidas antes e após o envelhecimento. O uso cimento resinoso dual,
associado a uma aplicação anterior do sistema adesivo, ainda é a escolha mais
segura, pois apresentou valores de força de adesão elevados, associados a valores
de dureza adequados, mesmo em regiões apicais do canal radicular.

Palavras-chave: Cimento resinoso. Cimento Autoadesivo. Resina Composta.
Cimentação. Pino de fibra de vidro.

ABSTRACT

Lobo TLRS. Comparison between resin cements and a "bulk fill" resin composite on
the luting of fiberglass- reinforced posts cementation - Bond strength and hardness
analysis [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2017. Versão Original
This study compared the performance of four cementitious agents with
different adhesive strategies for cementing fiberglass pins in root canals, through the
adhesive strength test and evaluating the hardness at different depths. For this, 60
endodontically treated bovine roots were used. Rebilda Post 20 fiberglass pins were
cemented according to the following protocols divided into the following groups: QM
groups: dual self-etching adhesive Futurabond DC + resin cement Bifix QM; Group
SE: Dual polymerization resin cement Bifix SE; Group RB: application of self-etching
dual-polymerization adhesive Futurabond DC + resin Rebilda; Group XB: application
of the self-etching adhesive for dual polymerization Futurabond DC + composite resin
of the bulk fill type X-tra Base. The roots were cut into 1mm slices and separated into
thirds, obtaining 2 specimens per third. Bond strength (n =10) and microhardness (n
= 5) were evaluated after one week and after 4 months of storage in water. For the
push-out test one slice of each third was tested after one week and the other 3 slices
from the same tooth evaluated after 4 months. The push out test was performed at a
speed of 0.5mm / min until the pin displacement and / or fracture of the adhesive
interface. For the microtensile test, 20 teeth were randomly selected and six slices
were obtained from each tooth, which were stored in distilled water for one week until
microdurometer measurement, after one week and after four months. The specimens
were submitted to the Knoop microhardness test in HMV-2000 microdurometer
(Shimadzu, Tokyo, Japan), five indentations were performed in the cement layer of
each slice. The data for the tests of bond strenght (push-out) and microhardness
were submitted to analysis of variance 3 factors (ANOVA) and Tukey test (p <0.05)
and Person correlation test. The bond strength values did not present significant
statistical differences when the adhesive strength values were observed between the
groups QM, RB and XB (p≥0.05), but lower values of adhesive strength were
observed in the SE Group. When the aging variable was considered, differences in
adhesive strength measured at one week and 4 months (p≥0.05) were not found. For

microhardness, statistically significant differences were found in the different thirds of
the root (p <0.05). The cementing agents presented significant statistical differences
in the hardness (p <0.05). The XB group presented the highest values followed by
QM, RB and SE. The groups SE, RB and XB did not present 80% of the maximum
hardness in the slices corresponding to the apical region of the root canal. The
Person test showed a linear positive correlation between the adhesive strength and
the hardness measured before and after aging. The use of dual resin cement,
combined with a previous application of the adhesive system, is still the safest
choice, since it presented high values of bond strength, associated with adequate
hardness values, even in apical regions of the root canal.

Keywords: Resin-based cement. Self-adhesive resin cement. Resin-based
composite. Cementation. Fiberglass-reinforced post
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1

INTRODUÇÃO

Os tratamentos endodônticos são geralmente associados a grandes perdas
de tecido dental, lesões pulpares e traumas. Devido esses fatores, a subsequente
utilização de pinos intra-radiculares que reforcem a estrutura remanescente torna-se
necessária para melhorar a retenção da restauração e o prognóstico desse tipo de
reabilitação.1,

2

Pinos reforçados com fibra de vidro são preferíveis a pinos com

outras composições, tais como sistemas de metal fundido e núcleo e pinos de metais
pré-fabricados, especialmente devido ao fato de apresentarem maior resistência à
flexão e módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, o que diminui os riscos
de fratura radicular. Outra vantagem associada a esse tipo de material é a estética,
uma vez que estes são translúcidos ou brancos opacos, e facilitam a reprodução do
remanescente dental3-5.

No entanto, a adesão desses pinos a raízes dos canais ainda se caracteriza
como um desafio. Alguns autores justificam a dificuldade deste procedimento devido
ao acesso reduzido da luz emitida por unidades fotopolimerizadoras para áreas mais
profundas do canal; altos estresses nas interfaces adesivas, devido a um alto fator
C; presença de vazios na cimentação; e visualização limitada e acesso ao canal
radicular.6-9 Essas dificuldades podem ser observadas devido à alta incidência de
falhas adesivas usualmente entre cimento e dente.10 Outro motivo de preocupação é
a reação de polimerização de cimentos à base de resina utilizados para cimentação
de pinos. A polimerização inadequada leva a um menor grau de conversão, que
diminui as propriedades mecânicas do material e aumenta a probabilidade de sua
fratura11, o que pode levar a falhas de adaptação e consequente insucesso do
procedimento adesivo.

Recentemente, foram introduzidos no mercado compósitos resinosos do
tipo “bulk fill" ou incremento único. Fabricantes afirmam que esse tipo de composto à
base de resina induz menos estresses durante sua reação de polimerização e
apresenta melhor profundidade de polimerização. Estas propriedades permitiriam a
inserção deste material em uma única porção de até 5 mm. Embora alguns estudos

14

indiquem que este tipo de compósito não geram menos estresse de polimerização,
outros estudos recentes sugeriram que os estresses induzidos no dente são mais
baixos quando se usa esse tipo de material do que quando se utilizam compostos
convencionais.12-14 A profundidade de polimerização desse tipo de compósito
também vem sendo estudada, observando que eles podem obter graus satisfatórios
de conversão em profundidades mais altas, quando comparados aos compósitos
convencionais.13 A alta profundidade de polimerização e a baixa indução de esforços
de polimerização na restauração permitiriam que os compósitos à base de resina de
preenchimento (bulk fill), de baixa viscosidade, fossem uma alternativa para a
cimentação de pinos de resina reforçado com fibra de vidro. Sendo assim, avaliar a
possibilidade da utilização desse tipo de material com características peculiares para
cimentação de pinos intraradiculares se torna uma alternativa, quando comparados
diferentes agentes cimentantes com estratégias adesivas distintas de cimentação,
podendo caracterizar-se como uma possibilidade para reabilitar esses tipos de caso

15

2

REVISÃO DA LITERATURA

Na odontologia restauradora a perda de grandes quantidades de tecido
dental e a reabilitação da funcionalidade e estética dessa estrutura perdida se
caracteriza como um grande desafio, principalmente em casos em que há o
envolvimento de grande parte do tecido coronário e casos de dentes tratados
endodonticamente. A reabilitação de dentes tratados endodonticamente torna-se
mais complexa, devido as características morfológicas do substrato, a grande perda
de tecido, a desidratação, as características estéticas alteradas do dente residual, e
o mecanismo ao de feedback neurosensorial prejudicado

15.

Devido a estes fatores muitas vezes se torna necessário oferecer uma base
para subistiruir a dentina e proporcionar a retenção necessária para a reabilitação
protética 16,17.

Um dente tratado endodonticamente apresenta estresse concentrado
principalmente na área cervical por isso a colocação de pinos como base para
restabelecer a estrutura perdida, serviria para redução do estresse nessa área pois
através disso é possível a distribuição de forças ao longo do longo eixo da raiz

18-20.

Apesar dessa afirmação o conceito da utilização de pinos intrrradiculares não
reforçariam as estruturas dentárias mas serviriam de ancoragem para reter o núcleo
e para o restabelecimento das estruturas coronárias

21.

Os retentores intrradiculares podem ser divididos em:

pré-fabricadas e

modeladas ; metálico e não metálico; rígida, flexível e estéticos e não estéticos. Os
pinos s pré-fabricados são divididos em dois grupos: metálicos, tais como pinos de
liga de titânio e não metálicos, tais como cerâmica de zircônia, painéis de vidro e
cerâmica reforçados com fibra de vidro22. A escolha de um correto tipo de retentor
intratradicular se baseia na

quantidade de estrutura dentária remanescente, na

posição anatômica do dente, na carga funcional empregada e no requisito estético
necessário para a reabilitação 23.

16

O uso de restaurações totalmente cerâmicas aumentou consideravelmente
devido às crescentes demandas estéticas. Por isso, pinos de fibra de vidro vem
sendo amplamente utilizados nos últimos anos, além da melhor probabilidade de um
mascaramento estético outra característica importante quando da escolha deste tipo
de retentor intrarradicular está no fato dos mesmos apresentam módulo de
elasticidade semelhante ao da dentina o que resulta em uma distribuição melhor das
forças ao longo do canal, o que como resultado acarreta em melhores modos de
fratura e ou menor risco de fratura radiculares do que quando utilizado pinos
metálicos 24-27 ,apresentando taxas menores de comprometimento radiculares devido
ao fato de se ligarem integralmente aos núcleos propiciando uma matriz natural o
que geraria além de uma melhor estética a diminuição de forças excessivas ao
sistema28. Além disso, a possibilidade da utilização de procedimentos adesivos
favorece menores intervenções no substrato dentinário.
Plotino et al.25 o avaliar o módulo de flexão e a resistência à flexão de
diferentes tipos de pinos endodônticos em comparação com a dentina radicular
humana. Observaram, após comparar 3 tipos diferentes de pinos metálicos a um
pino de fibra de vidro, que o módulo de elasticidade dos pinos de fibra de vidro
apresentaram valores mais próximos ao da dentina e apresentaram valores
superiores a resistência a flexão apresntando-se quatro vezes maior do que a da
dentina radicular enquanto os pinos metálicos se apresentaram 7 vezes maiores
quando comparados ao mesmo parâmetro.
Silva et al.26 realizaram estudo, utilizando a análise de elementos finitos
para avaliar a distribuição de estresse em incisivos centrais maxilares tratados
endodonticamente que foram restaurados com diferentes pinos pré-fabricadas. Os
resultados do estresse foram registrados pelo estresse por cisalhamento e pelos
critérios de Von Mises; observou-se que há maior concentração de stress nas
porções coronárianas nos pinos de titânio do que nos pinos de fibra de vidro. Os
pinos de fibra mostram uma distribuição de estresse mais homogênea do que os
metálicas. Concluindo ainda que o material de que é composto o pino torna-se mais
relevante para a distribuição do estresse em dentes endodonticamente tratados do
que a configuração externa dos dos mesmos.

17

Outro fator importante para utilização de pinos de fibra de vidro estaria
associado ao tipo de fratura por eles causada. Makade et al.

24,

compararam a

resistência à fratura e o modo de falha de dentes endodonticamente tratados com
diferentes sistemas intraradiculares. A resistência à fratura foi medida e os dados
analisados demonstraram que dentes endodonticamente tratados que não foram
reabilitados com retentores radiculares apresentaram uma menor resistência à
fratura demonstrando a necessidade de reforçar o dente. O pinos de aço inoxidável
utilizados como sistema de reforço nos canais radiculares apresentaram maior
resistência a fratura em todos os terços porém, os dentes reabilitados com pinos de
fibra de vidro apresentara fraturas mais favoráveis tornando o re-tratamento mais
fácil de ser realizado.O que reintera o fato de pinos não metálicos apresentarem uma
distribuição mecânica das forças mais homogenia o que acarretaria em um melhor
desempenho mecânico frente a estresses nas estruturas radiculareS 29,30.

Apesar das vantagens descritas para reabilitação com pinos de fibra de
vidro a principal desvantagem na utilização desse tipo de sistema estaria no desafio
clinico a eles atribuídos. O principal motivo da falha com cimentação de pinos de
fibra de vidro estaria relacionado dificuldade na obtenção da adesão adequada à
dentina radicular

31

, devido as características do substrato, as complexas técnicas

de cimentação e ao alto nível de sensibilidade da técnica 31,32.

Alguns autores justificam que a dificuldade na realização de cimentações
adesivas

se

deve

ao

acesso

reduzido

da

luz

emitida

por

unidades

fotopolimerizadoras para áreas mais profundas do canal; aos altos estresses nas
interfaces adesivas, devido a um alto fator C; a presença de vazios na cimentação;
visualização limitada e acesso ao canal radicular6-9, e as características morfológicas
do substrato, já que independente da técnica utilizada o terço apical de canais
radiculares são de difícil hibridização, devido à disposição e número de túbulos
nesta região que diminuem gradualmente do terço cervical ao terço apical

33,34.

Essas dificuldades podem ser observadas devido à alta incidência de falhas
adesivas usualmente entre cimento e dente10.

18

A contração inerente a materiais como os cimentos resinosos é uma
preocupação no caso de cimentações de pinos de fibra de vidro já que um maior ou
um menor grau de contração desse material pode ser influenciada pela configuração
cavitária da cavidade, já que o número de superfícies aderidas no caso de
cimentações intraradiculares é maior do que a quantidade de paredes não aderidas
o que diminui o escoamento do compósito aumentando o estresse gerado. O
elevado fator “C”, prejudicaria a adequada adesão dos materiais ao conduto devido
a dificuldade de escoamento do material durante a polimerização o que resulta no
aumento das forças de contração e na consequente falha de adaptação 9.

Outro problema atribuído a configuração particular de condutos radiculares
apresentarem uma maior dificuldade de adesão nas partes mais apicais da dentina
radicular pois essas regiões apresentam maior quantidade de lama dentinária, debris
e resquícios de materiais decorrentes do tratamento endodôntico35 além do difícil
acesso à região.

Os cimentos a base de resina são comumente utilizados para a cimentação
de pinos de fibra de vidro, entretanto é observada baixa adesão a dentina radicular
10.

A cimentação de pinos de fibra de vidro pode ser realizada com vários cimentos

de resinosos que podem ser classificados pelo modo de polimerização (fotoativados,
quimicos e duais) e requisitos adesivos (tipo de adesivo e utilizado ou não do
mesmo). Devido à dificuldade associada à penetração da luz para o terço apical da
raiz, os cimentos apenas polimerizados por luz fotoativados são raramente utilizados
para a adesão de pinos36,37.

Os cimentos com ativação química apresentam a desvantagem do tempo
de trabalho limitado o que dificulta sua utilização. Por isso a ativação dual do
cimento resinoso é sempre requerida pois além das vantagens obtidas pelos
cimentos fotoativados a ativação quimica contém iniciadores quimicos que permitem
a conversão dos monomeros em regiões mais apicais aonde muitas vezes o acesso
á luz é mais dificil

38

. Alguns autores apontam que uma combinação de sistema

adesivo condicione e lave e a utilização de um cimento adesivo dual seria a
bordagem mais comum utilizada na prática odontológica

39,40

devido a possibilidade

de desmineralização e hibridização da dentina radicular entretanto, a utilização de

19

cimentos duais com condicionamento prévio da dentina com ácido fosfórico a 37%
podem trazer como desvantagem a sensibilidade da técnica operatória desse tipo de
condicionamento o que pode gerar um preenchimento inadequado devido a
presença de água no canal ou excessiva desidratção que pode ter como
consequencias a microinfiltração e desadaptação .

Com o objetivo de diminuir a sensibilidade da técnica foram introduzidos
como alternativa o condicionamento prévio da dentina com a utilização de adesivos
autocondicionantes e a utilização de cimentos autoadesivos que consistiria em um
simento com propriedades adesivas intrinsecas e que não necessitam de
hibridização prévia, estes apresentam uma aplicação clinica mais fácil devido a
menor quantidade de passos38
Estratégias distintas de cimentações adesivas vem sendo estudadadas
avaliando resistência adesiva e grau de conversão de cimentos adesivos. Calixto et
al.

41

realizaram estudo para avaliar a resistência de união de sistemas resinosos

para cimentação de pinos de fibra de vidro na dentina radicular. Quarenta incisivos
bovinos foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos com diferentes cimentos
resinoso (n = 8). Após o tratamento endodôntico e a remoção da coroa, os pinos de
fibra de vidro translúcido foram cimentados ao canal radicular usando cinco
protocolos de cimentação diferentes. A força adesiva foi avaliada em três níveis
radiculares diferentes: cervical, médio e apical. A interface entre o cimento resinoso
e o pino foi observada usando um microscópio estereoscópico. Como resultado,
foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os cimentos e
entre os terços radiculares. O cimento resinoso autoadesivo apresentou valores de
retenção mais baixos. Os autores concluíram que o uso de condicionamento adesivo
previamente a cimentação de pinos de fibra de vidro aumentam os valores de
adesão as paredes radiculares.

Gomes et al.

42,

avaliaram a influência de diferentes estratégias de

cimentação adesiva de pinos de vibra de vidro á dentina radicular. As raízes de 48
incisivos humanos foram preparadas e divididas em 3 grupos (n = 16), de acordo
com o sistema de cimentação: AdperScotchbond Multi-Purpose + cimento resinoso
RelyX ARC (SBMP + ARC); Adper SingleBond 2 + RelyX ARC (SB + ARC) e
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cimento resinoso autoadesivo RelyX U100 (U100). As raízes foram cortadas em 6
fatias de 1mm e avaliadas por meio de teste de push out nos terços médio, cervical e
apical. Os dados foram analisados por ANOVA de medidas repetidas e pelo teste de
Tukey. Os resultados mostraram que com uso do cimento adesivo autocondicionante
não foram observadas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) nos
diferentes terços radiculares. Os valores de push-out se apresentaram maiores no
terço cervical para os grupos SBMP + ARC e SB + ARC (p <0,05). O cimento
resinoso auto-adesivo U100 mostrou uma maior quantidade de fraturas mistas
quando comparada ao grupo SBMP + ARC no terço apical (p <0,05).

Druski et al.

43

realizaram estudo com o objetivo de avaliar a resistência

adesiva de pinos de fibra de vidro ao canal radicular e o efeito do condicionamneto
ácido previamente ao uso de um cimento autoadesivo, utilizando dois sitemas de
cimentação diferentes sendo um cimento autoadesivo e um cimento convencional. A
técnica de inserção do cimento tambem foi avaliada, microbrush e ponta de
alongamento de aplicação de cimento. Sessenta pré-molares uniradiculares, foram
tratados endodonticamente e divididos aleatoriamente em um dos seis grupos, cada
raiz foi cortada em 6 fatias de 1mm cada e dividida de acordo com o cimento e a
técnica utilizada: RelyX ARC (ARC): ARC + microbrush, dica de alongamento ARC
+; RelyX Unicem (RU): RU + microbrush, RU + ponta de alongamento; ou RelyX
Unicem + 37% de ácido fosfórico (RUE): RUE + microbrush, RUE + ponta de
alongamento. O teste de força de adesiva (push out) foi realizado, seguido de
análise estatística usando análise de variância de três fatores e teste de GamesHowell (p, 0,05).

Os grupos apresentaram diferenças estatísticas significantes entre si
(p<0,05). O terço cervical das raízes apresentou os maiores valores médios de
resintência

adesiva,

enquanto

o

terço

apical

teve

os

menores

valores,

independentemente da técnica utilizada. O cimento adesivo autoadesivo apresentou
o maior valor médio de união em todos os terços. A utilização de condicionamento
ácido previamente a utilização de um cimento autoadesivo aumentou os valores de
adesão para cimentação de pinos de fibra de vidro.
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Sarkis-Onofre et. al

44,

realizaram uma revisão sistemática de literatura

comparando a força de ligação de pinos de fibra de vidro cimentados com cimentos
resinosos convencionais e cimentos autoadesivos com objetivo de analisar a
influência das estratégias de cimentação nas retenção de pinos de fibra de vidro na
dentina intrarradicular. Concluíram, portanto, que a retenção de pinos de fibra de
vidro nos canais radiculares aumenta com o uso de cimentos resinosos
autoadesivosos.

Bitter et al.

45

realizou estudo correlacionando as características

morfológicas e a força de adesão de diferentes cimentos resinosos quando
cimentados pinos de fibra de vidro a canais radiculares, utilizando para isto os
seguintes agentes cimentantes: Panavia F 2.0, PermaFlo DC, Variolink II, RelyX
Unicem, e Clearﬁl Core. Após análise usando microscopia confocal e teste de push
out observaram que as características morfológicas e a adesão foram influenciadas
pelo tipo de cimento utilizado. Os cimentos autoadesivos apresentaram os maiores
valores de resistência adesiva apesar da esporádica formação de tags na camada
hibrida, indicando que as ligações químicas feitas por esse tipo de cimentos podem
ser consideradas mais importantes do que sua habilidade para hibridizar a dentina.

Giachetti et al.

46

compararam por meio de um teste push-out a força de

adesão de um cimento de resinoso de polimerização dual e um compósito resinoso
fotopolimerizável quando usado em cimentação de pinos translúcidos de fibra de
vidro. Trinta e quatro pré-molares humanos foram utilizados e neles cimentados
pinos de fibra translúcido (RelyX Fiber Post) utilizando os dois sistemas de
cimentação resinosa (n = 17). Técnica de polimerização dual (DC): os espécimes
foram tratados com Excite DSC e RelyX ARC, após a cimentação foram fotoativados
por 60s. Enquanto no outro grupo foi utilizada para cimentação uma resina flúida
Vertise Flow (LCSA), fotoativado pela mesma quantidade de tempo 60s. Os
espécimes foram seccionados transversalmente em seis fatias para realização o
teste de” push-out” e divididos em terços cervicais, médios e apicais dos canais
radiculares. Os dados foram analisados por ANOVA bidirecional. Todos os
espécimes foram analisados por estereomicroscopia e SEM para determinar os
padrões de fratura. Não houve diferenças significativas entre as técnicas de
fotoativação dual e o grupo da resina flow (P = 0,703) em qualquer uma das regiões
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do canal. O terço da raiz não foi um fator significativo para os valores de push-out (P
= 0,255) e as interações entre grupos não foram significativas (P = 0,740). Para a
técnica de cimentação dual o padrão de fratura mais comum foi a falha adesiva entre
cimento/adesivo (73,3%) e para o grupo em que foi utilizada a resina Vertise flow o
padrão de fratura mais comum foi a falha adesiva cimento/dentina (71,7%). Com isto
concluíram que, a força de adesão dos cimentos as paredes radiculares nos dois
grupos foi equivalente.
Juloski et al.47, com o objetivo de avaliar a influência da translucidez do
cimento sobre a força de retenção dos pinos, realizaram um estudo com pré-molares
humanos extraídos que foram divididos em quatro grupos com base nas
combinações de materiais a serem testados. Dois grupos divididos em pinos
translúcidos e opacos, e os outros dois grupos divididos de acordo com a
transmissão de luz dos cimentos resinosos (translúcido e opaco). Após análise
concluíram que o tipo de pino atrelado a translucidez do mesmo não teve influência
significativa na retenção. No entanto, a translucidez do cimento mostrou ser um fator
relevante para uma melhor resitência adesiva. A combinação do pino opaco com
cimento

resinoso

também

opaco

mostrou

forças

adesivas

(push

out)

significativamente mais baixas.

Outro fator importante a ser analisado é a capacidade de conversão dos
cimentos no intrior dos canais radiculares
Galhano et al.
de

vidro

48,

translucidos

propos estudo sobre a transmissão de luz em pinos de fibra
e

opacos

avaliando

a

microdureza

em

diferentes

profundidades. Para isso utilizou raízes bovinas de 16mm de comprimento. Os
dentes bovinos tiveram suas raizes endodonticamente tratadas em um comprimento
de trabalho de 12mm. Os canais foram preparados e receberam cimentos opacos e
traslúcidos de acordo com o grupo. As raizes foram seccionadas para a obtenção de
6 espécimes de 1,5mm cada. Cada duas fatias eram correspondentes as regiões
apical, cervical e média para que fosse possivel a mensuração da dureza do cimento
nos diferentes terços do canal radicular. As fatias correspondentes aos terços foram
analisadas por meio de teste de dureza Vickers. Como resultado os autores
observaram que a região apical tanto dos corpos de prova cimentados com pino
traslúcido ou com pino opaco não atingiram dureza suficiente para que fosse
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possivel a medição do parâmetro dureza assim como no terço médio quando
utilizado cimento opaco. Os grupos em que foi feita a cimentação com pino
translúcido o terço cervical e médio e o terço cervical quando utilizado cimento
opaco apresentaram resultados semelhantes ao grupo controle. Concluindo que os
pinos translúcidos permitem uma melhor propagação da luz no interior do canal
radicular favorecendo uma maior polimerização do cimento em profundidades até
6mm (terço médio).

Sendo a profundidade de polimerização dos cimentos um fator importante a
ser considerado para adequada adesão de pinos de fibra de vidro devido as
caracteristicas descritas aspectos como a alta capacidade de conversão e baixa
contração seriam considerados favoráveis para um cimento resinoso. Pensando
nessas caracteristicas e com o objetivo de minimizar a sensibilidade da técnica
realizada pelo operador e diminuir problemas materiais dependentes que podem
gerar o insucesso do procedimento restaurador, têm surgido no mercado um novo
tipo de resina composta denominadas, “bulk fill” ou resina em porção única.

Apesar da técnica incremental ser uma manobra que visa diminuir o estresse
de contração e uma melhoria das propriedades mecânicas como o grau de
conversão, essas novas resinas são, segundo os fabricantes, materiais passíveis de
polimerização em espessuras de até 5mm sem a necessidade de utilização de
técnica incremental, o que diminuiria o tempo clinico e a incorporação de bolhas
durante a realização da restauração.
Os compósitos “bulk fill” assim como as resinas convencionais são
constituido pela mistura de uma matriz orgânica, partículas de carga, silano e
moléculas iniciadoras

49.

Apesar das características químicas semelhantes na sua

matriz orgânica e inorgânica, esse tipo de material apresenta alterações na estrutura
química do monómero de Bowen Bis-GMA e do monómero UDMA, com a adição
dehidroxila livre no Bis-GMA, dimetacrilato de uretano alifático, dimetacrilato de
uretano aromático (AUDMA) e metacrilatos altamente ramificados

50.

24

As vantagens desse tipo de material estaria realacionado as menores
contrações,e geração de estresse durante a polimerização e maiores profundidades
de conversão devido modificações nas partículas e/ou nos componentes da matriz
sem que haja uma diminuição das propriedades mecânicas

51.

Dentre as

modificações realizadas estão a alteração da translucidez e opacidade e a
diminuição do número de partículas inorgânicas já que a penetração de luz está
intimamente relacionada com a quantidade de partículas presentes

52,53.

Além disso,

para permitir uma maior conversão de monômeros em polímeros foram
acrescentadas a esse material fotoiniciadores com maior absorção luminosa 54.

No intuito de investigar se esses materiais apresentam tais vantagens
Estudos laboratoriais vem sendo realizados afim de determinar o uso de resinas
compostas do tipo “bulk fill” em diferentes situações do cotidiano clinico para que
seja possivel aprimorar seu uso em situações especificas e melhorar o prognóstico
dos procedimentos restauradores.
Os primeiros estudos com as resinas “bulk fill” foram realizados com resinas
de preenchimento dentinário. A mais recente geração deste tipo de material permite
a realização de restaurações em porção única sem a necessidade de recobrimento.
Os estudos mais recentes têm como foco principal avaliar a contração de
polimerização, a microinfiltração e propriedades mecânicas como a dureza
relacionando as resinas “bulk fill” com resinas convencionais.

A vantagem principal das resinas em incremento único seria sua capacidade
de induzir uma menor contração de polimerização o que levaria a redução da
formação de fendas nas margens de restaurações com adequada conversão. Sendo
o estresse de contração um dos efeitos que deve ser evitado durante a confecção de
restaurações, as características das resinas compostas “bulk fill” e o uso desse tipo
de material diminuiriam a possibilidade de formação de fendas, o que se configuraria
como um avanço já que a infiltração marginal, com consequente descoloração e
contaminação bacteriana podem ser facilmente associadas ao surgimento de cáries
secundárias no entorno de restaurações.
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O estresse de contração é influenciado por fatores como as propriedades
mecânicas e a quantidade de contração do compósito, o tipo de técnica
restauradora, o tamanho e geometria da cavidade e tipo de fotoativação.

55.

Segundo alguns autores para as resinas compostas, por exemplo, o módulo de
elasticidade torna-se um fator crucial já que há uma relação direta entre o estresse
de contração que as mesmas podem gerar nas interfaces adesivas 56.

A rigidez do material pode levar a uma contração do compósito induzindo um
maior estresse na interface adesiva desafiando a camada hibrida e potencialmente
sobrecarregando a ligação na interface dente restauração

57

,58. Como as resinas

“bulk fill” tem como sua principal característica a diminuição do estresse de
polimerização alguns estudos utilizando este tipo de resina são realizados para
avaliar as propriedades mecânicas e a habilidade de selamento marginal desse
material.

Roggendorf et al.

59

realizaram estudo com o objetivo de avaliar in vitro a

adaptação interna e marginal de restaurações classe II realizadas com a resina “bulk
fill” para base. Para isso, a resina “bulk fill” Surrefil Stress drecreasing resin (SDR)
(Dentsply DE Trey,Kontanz, Germany) foi testada utilizando diferentes adesivos.
Cavidades classe II mesio-ocluso-distal com margem em esmalte na mesial e em
dentina na distal foram confeccionadas. As cavidades foram preenchidas em porção
única de 4mm utilizando de resina (SDR) e coberta por uma resina convencional
antes e após a termociclagem. os dentes foram observados em microscópio
eletrônico para checar a adaptação marginal e adaptação interna. Como resultado
os autores obtiveram que o uso da resina de forramento SDR em porção única de
4mm não melhorou a integridade marginal, porém também não causou efeito
adverso. Apesar dos achados não serem conclusivos, os autores sugerem que a
adaptação interna e marginal de um compósito ao substrato dental pode ter o seu
potencial melhorado se utilizadas técnicas de inserção incremental.

Alrahlah et al.

60

avaliaram 5 resinas “bulk fill” quanto à sua profundidade de

polimerização (Tetric EvoCeram “bulk fill”, x-tra base, Venus “bulk fill” e filtek “bulk
fill” e SonicFill). A dureza Vickers foi medida e os resultados demonstraram que as
resinas apresentaram valores de dureza satisfatórios. As resinas SonicFill e Tetric
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EvoCeram “bulk fill” foram as que apresentaram melhores valores de dureza entre as
resinas “bulk fill” analisadas.

Outros autores como El Damanhoury et al.

61observaram

a boa conversão e a

menor contração das resinas “bulk fill” para isso, o estresse de polimerização de 5
resinas com potencial de baixa contração de polimerização. As resinas “bulk fill”,
Surefil SDR (dentsply), Tetric EvoCeram bulk fill (Ivoclar vivadent), Venus bulkfill
(Heraus Kulzer), x-tra fil (Voco), uma resina experimental e a resina composta
convencional z250 (3m ESPE), para servir como controle,foram avaliadas. Após a
mensuração utilizando tensão máxima, taxa de stress (Rmax), e a medição de
dureza Knoop os autores concluíram que todos os materiais apresentaram
polimerização aceitável a uma profundidade de 4mm e valores de contração
inferiores em todas as resinas testadas quando comparadas ao controle.

Czasch et al.

62

realizaram estudo com o objetivo de medir a dureza e o grau

de conversão de duas resinas “bulk fill” utilizadas como base de preenchimento
(Surefil flow e Venus bulk fill), em diferentes profundidades 0,1,2,4 e 6mm porção
única e 6mm na técnica de inserção incremental fotoativando-as em diferentes
tempos de 10, 20 e 40 segundos. Os autores encontraram diferenças significativas
entre as resinas “bulk fill” de base testadas e estabeleceram que as resinas “bulk fill”
apresentaram em todas as profundidades testadas valores de conversão de
polimerização significativamente superiores. Concluíram assim que uma espessura
de 4mm com uma fotoativação por 20 segundos pode ser recomendada quando
utilizado esse tipo de material.

Moorthy et al.

63

realizaram estudo com o objetivo de avaliar a deflecção de

cúspides em cavidades MOD, comparando resinas convencionais utilizadas de
forma incremental com duas resinas “bulk fill” em porção única. Para isso foram
realizadas restaurações em pré-molares de acordo com os grupos. Um grupo foi
restaurado com resina composta Grandio SO (Voco) com 3 incrementos oblíquos
nas cavidades proximais e dois na superfície oclusal. As resinas “bulk fill”; Surefil
SDR (dentsply) e x-tra fill (Voco) foram utilizadas na forma de um único incremento.
Foram adaptados nas superfícies vestibulares e linguais das cúspides receptores
para mensuração de deflecção. Após esta mensuração as restaurações foram
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polidas e submetidas à termociclagem para posterior imersão em 0,2% de fucsina
básica para avaliação da microinfiltração. Os resultados demonstraram que quanto a
microinfiltração não houve diferença entre a resina convencional e as duas resinas
“bulk fill” testadas. Porém, quando avaliada a deflecção foi observado um aumento
da mesma com a utilização da resina composta convencional quando comparada as
resinas “bulk fill”. Evidenciando uma menor deflecção das cúspides nas cavidades
em que as resinas do tipo “bulk fill” foram utilizadas.

Campos et al.

64

realizaram estudo com objetivo de determinar a adaptação

marginal em restaurações classe II com resina em porção única. Para isso, 40
molares obtiveram suas faces mesio-oclusais restauradas com resina “bulk fill” com
2 incrementos horizontais de 4mm e recobrimento de 2mm com uma resina
convencional. Após ciclagem térmica e mecânica as restaurações foram avaliadas
em microscopia. Como resultado os autores observaram que as margens em dentina
apresentaram maior descontinuidade do que a margens em esmalte e que após a
termociclagem os resultados foram piores demonstrando que a técnica de
estratificação simples com uso de “bulk fill” não foi efetiva para melhorar a adaptação
quando em comparação a técnica de restauração convencional.

Furness et al.

65

observaram o efeito do tipo de compósito, “bulk fill”

comparando com resina convencional, na formação de fendas e desadaptação
internas. Após análise por meio de imagem os autores observaram que a resina
SDR “bulk fill” apresentou uma porcentagem de margem livre de gaps inferior no
meio da dentina quando comparada a parede pulpar comparando aos demais
grupos.

Benetti et al.

66

avaliaram a profundidade de polimerização, contração e

formação de fendas em restaurações realizadas com resina “bulk fill” quando
comparada a resinas convencionais. Para isso, 5 resinas “bulk fill” foram avaliadas,
duas de alta viscosidade (Tetric Evoceram “bulk fill” e Sonic fill) e 3 de baixa
viscosidade (x-tra base, Venus “bulk fill”, SDR). Como resultado as resinas de alta
viscosidade demonstraram um pequeno aumento na profundidade de polimerização
e contração, exceto a Tetric EvoCeram “bulk fill” quando comparada as resinas
convencionais. As resinas de baixa viscosidade apresentaram maior polimerização e
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contração. Quanto à formação de fendas, as resinas “bulk fill” se apresentaram
similares as convencionais. Sendo que 2 das resinas de incremento único Venus e
x-tra base produziram fendas maiores. Já a resina SDR teve sua profundidade de
polimerização melhor que as demais além de apresentar uma baixa formação de
fendas.

Alguns estudos têm avaliado a microinfiltração em restaurações com resinas
em porção única. Estudo de Scotti et al.

67

avaliaram a capacidade de selamento de

resinas “bulk fill” utilizadas como base comparando as a uma resina convencional.
Após imersões em azul de metileno os espécimes foram observados em microscopia
para cálculo da porcentagem de infiltração. Como resultado os autores concluíram
que as resinas nanohibridas estudadas e as resinas “bulk fill” de forramento
apresentaram resultados semelhantes de microinfiltração nas margens de esmalte.
Porém, quando analisada a dentina as resinas “bulk fill” promoveram melhor
selamento marginal tanto antes como depois do envelhecimento.

Arslan et al.

68

observam a microinfiltração em restaurações confeccionadas

com resina “bulk fill” em cavidades classe V. Como resultado, após a imersão em
fucsina, concluíram não haver diferença significativa entre o grupo controle de
restaurações convencionais e o grupo experimental aonde a base da restauração foi
feita com uma resina flow do tipo “bulk fill”.

Observa-se assim que as pesquisas para este tipo de material avançam com
objetivo de compara-los ao que existe no mercado e até mesmo visando substituir a
utilização de compósitos tradicionais já que os avanços tecnológicos presentes
nesses novos materiais sugerem preencher algumas lacunas dos materiais
restauradores hoje existentes. Tais características como a alta profundidade de
polimerização, a translucidez, a diminuição da indução da contração de
polimerização devem ser consideradas além de características atrelada a baixa
viscosidade de algumas resinas do tipo “bulk fill”, podem se apresentar favoráveis
para utilização desse material como alternativa para cimentação de pinos
intrarradiculares
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Desta forma a hipótese nula deste estudo foi: 1. Não haverá diferença entre
os valores de força de ligação push-out alcançados com os quatro agentes de
cimentação; 2. Não haverá diferença entre os valores de dureza dos quatro agentes
de cimentação, medidos nas diferentes profundidades; 3. Não haverá diferença nos
valores de força de adesão e dureza de saída obtidos pelos agentes de cimento
testados antes e depois do envelhecimento de quatro meses. 4. Não haverá
correlação entre a força de ligação e a dureza obtidas com os diferentes agentes de
cimentação;
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3

PROPOSIÇÃO

Avaliar o desempenho diferentes cimentos resinosos utilizados para
cimentação de pinos de fibra de vidro à dentina radicular, utilizando uma resina
composta bulk fill como agente cimentante em comparação a cimentos de
estratégias adesivas distintas: autoadesivo ou com condicionamento prévio
utilizando para isto teste de resistência adesiva e dureza antes e depois do
envelhecimento.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados sessenta dentes bovinos de tamanho similar esses
tiveram as raízes separadas da coroa e foram limpos com curetas periodontais para
remoção de matéria orgânica, pedra pomes, escova de Robinson em baixa
velocidade, lavados cuidadosamente com água e armazenados em água destilada
até o início do experimento.

Os canais radiculares foram tratados endodonticamente, com irrigação com
hipoclorito de sódio, até chegar ao diâmetro compatível com o arquivo K # 80 e
comprimento de trabalho de 1 mm a quem do limite apical. Para a obturação dos
canais cones de Gutta-percha associados ao cimento à base de hidróxido de cálcio
Sealer 26 (Dentsply, Milford, DE, EUA) foram utilizados. Após a obturação, os canais
radiculares foram selados com cimento de ionômero de vidro e as raízes foram
armazenadas em água destilada durante 1 semana.

Após 1 semana, foi realizada a desobturação dos canais radiculares com o
auxílio de fresas Largo e brocas Rebilda 20 (Voco, Cuxhaven, Alemanha) foram
utilizados para a preparação dos canais e a colocação do pino de fibra de vidro
Rebilda Post 20 (Voco), mantendo um remanescente de 3 mm de material de
enchimento no ápice. Os canais radiculares foram enxaguados com água destilada e
secos com cones de papel absorvente. Após a verificação de sua adaptação, os
pinos foram cortados 2 mm além do limite cervical da raiz. Os pinos foram limpos
com álcool 70% e silanizados com o Ceramic Bond (Voco), variando o cimento
utilizado de acordo com os seguintes grupos:

Grupo QM: Adesivo autocondicionante dual Futurabond DC + Cimento
resinoso Bifix QM (Voco);
Grupo SE: Cimento resinoso autocondicionante de polimerização dual Bifix
SE (Voco);
Grupo RB: Adesivo autocondicionante de polimerização dual Futurabond
DC + Resina Rebilda (Voco);
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Grupo XB: Adesivo autocondicionante de polimerização dual Futurabond
DC + Resina composta do tipo “bulk fill” X-tra Base (Voco).

O sistema adesivo Futurabond DC foi aplicado segundo especificações do
fabricante de forma ativa com auxílio de “microbrush” durante 20 segundos e
fotoativado a luz pelo mesmo tempo apenas no grupo XB. Nos grupos QM e RB, o
sistema adesivo não foi fotoativado, de acordo com as instruções do fabricante. Os
agentes de cimentação foram aplicados com pontas específicas que permitiram a
injeção do material do terço apical para o cervical. A fotoativação dos agentes
adesivos e cimentantes foi realizada com a unidade fotopolimerizadora Elipar
Freelight 2 (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) durante 20 segundos. A irradiância
calculada emitida pela unidade de cura de luz foi de aproximadamente 700 mW / cm²
e o espectro de emissão teve seu pico a 460 nm, medido com um espectrômetro de
fibra óptica USB-2000 (Ocean Optics, Dunedin, FL, EUA).

Após o armazenamento em água destilada durante 24 horas, as raízes
foram incorporadas em resina epóxi com o auxílio de tubos cilíndricos de pvc e
usando um topógrafo dental, para garantir a orientação no longo eixo do pino. Em
seguida, as raízes foram seccionadas em fatias de 1 mm, com a ajuda de uma
máquina de corte (Isomet 2000, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) e separadas por terços
da raiz (cervical, médio, apical), sendo obtidos dois espécimes por terço (Figura
4.1,4.2,4.3). Após esta etapa, os espécimes foram submetidos a testes de força de
adesão e de microdureza.
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Figura 4.1 - Obtenção dos corpos de prova

4.2-Corpo de prova: fatia (1mm)

4.3 Fatia icluida em resina epóxica
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4.1 ENSAIO DE RESISTÊNCIA ADESIVA (Push-out)

Para o ensaio de resistência adesiva 40 dentes (n=10) foram divididos de
forma aleatória nos 4 grupos representantes das diferentes técnicas de cimentação.
Para cada grupo experimental, uma fatia de cada terço foi testada após 1 semana
de armazenamento em água destilada e a outra fatia foi testada após 4 meses de
armazenamento. Os espécimes tiveram sua espessura e diâmetro do pino medidos
em ambos os lados da fatia com o auxílio de um paquímetro digital. Os espécimes
foram levados a máquina de teste universal Instron 5942 (Instron, Noorwood, MA,
EUA) para que fosse realizado o teste de resistência de ligação push-out. Os
espécimes foram posicionados em uma base rígida, com o pequeno diâmetro do
disco voltado para o atuador, que tinha um pino com o diâmetro correspondente ao
diâmetro do pino de fibra para manter as forças na interface adesiva.

O teste push-out foi realizado a uma velocidade de 0,5 mm/min até o
deslocamento do pino. A força de adesão de cada espécime foi medida em (MPa) foi
calculada conforme a força (N) de falha dividida pela área adesiva (mm2). A área
adesiva foi calculada usando a fórmula de área para o tronco de um cone: A = π (R
+ r) √ (R - r) 2 + h2, onde π é a constante 3.14, R é o raio maior, r o raio inferior e h a
espessura da fatia do dente (Figura 4.4).
Após o deslocamento, os espécimes foram avaliados quanto ao padrão de
fratura, através de microscopia óptica. As fraturas foram classificadas nos seguintes
padrões: adesivo (entre dentina e cimento); adesivo (entre pino e cimento); e fratura
mista.
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4.4- Posicionamento do corpo de prova na máquina de ensaio universal Instron 5942
(Instron, Noorwood, MA, EUA)

4.2 -ENSAIO DE DUREZA

Vinte dentes foram selecionados aleatoriamente para o teste de
microdureza (n = 5). De cada dente foram obtidas seis fatias que foram incluídas em
resina epoxica. As fatias embutidas foram planificadas e polidas com uma sequência
decrescente de lixas de papel de carboneto de silício e pasta de diamante associada
ao feltro para polimento.

Após o polimento, os espécimes foram armazenados durante 1 semana em
água destilada até as primeiras avaliações no microdurômetro HMV-2000
(Shimadzu, Tóquio, Japão). Após 4 meses de envelhecimento em água destilada, a
microdureza foi medida novamente nos mesmos espécimes. Os testes de dureza
foram realizados com um penetrador Knoop, usando uma carga de 100 gf por 30
segundos, e as leituras foram realizadas usando o software CAMS-WIN (Shimadzu).
Foram feitas cinco endentações por fatia, com 100 μm entre elas, na camada de
cimento. A razão de dureza máxima também foi calculada para cada agente de
cimentação, sendo o valor mais alto dos valores de dureza obtidos para cada
material considerado a dureza máxima.
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5

RESULTADOS

Todos os dados foram analisados estatisticamente e submetidos a testes de
normalidade e homogeneidade. Uma vez que os resultados foram normais e
homogêneos, a análise de variância de três fatores (ANOVA) foi aplicada seguida
por testes de múltipla comparação Tukey (α = 0,05) foi aplicada para dados de
resistência adesiva e dureza. Além disso, o teste de correlação de Pearson foi
aplicado para verificar a correlação entre os dados de resistência adesiva e dureza.

5.1 RESISTÊNCIA ADESIVA

Os valores médios e os desvios-padrão para a resistência adesiva são mostrados na
(Tabela 5.1).

Tabela 5.1-Valores médios de resistência adesiva e desvios padrão (push-out)

CERVICAL
MÉDIO
APICAL

QM
3.6 ±
2.0ABa
5.0 ±
3.4Aa
3.7 ±
1.9Aa

Antes envelhecimento
SE
RB
3.1 ±
4.8 ±
1.9Ba
2.0ABa
1.7 ±
3.6 ± 1.7Aa
0.7Aa
2.8 ±
3.3 ± 2.1Aa
1.8Aa

XB
6.9 ±
2.5Aa
5.2 ±
2.8Aa
4.1 ±
2.0Aa

QM
4.0 ±
2.6ABa
4.6 ± 2.8Aa
3.8 ± 2.8Aa

Após envelhecimento
SE
RB
2.4 ±
4.3 ±
Ba
2.5
2.8ABa
1.7 ±
4.3 ± 3.5Aa
1.3Aa
2.4 ±
4.0 ± 3.7Aa
1.8Aa

XB
6.7 ±
3.0Aa
4.4 ±
2.2Aa
4.7 ±
2.5Aa

As maiúsculas e minúsculas das letras maiúsculas e minúsculas representam diferenças estatisticamente
significantes dentro dos agentes de cimentação (p <0,05) e letras maiúsculas e minúsculas diferentes
representam diferenças estatisticamente significativas dentro dos terços da raiz (p <0,05). * representam
diferença estatisticamente significantes antes e depois do envelhecimento (p <0,05).

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os valores dos
grupos QM, RB e XB (p≥0,05), mas os resultados de resistência de ligação
estatisticamente menores foram observados no SE grupo (p <0,05). Considerando o
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envelhecimento dos fatores, não foi encontrada diferença estatisticamente
significante entre resistência adesiva medida antes e após 4 meses de
armazenamento de água (p≥0,05) (Tabela 5.1). Os padrões do modo de falha dos
diferentes cimentos são mostrados no gráfico 5.1. Na maioria dos grupos as falhas
adesivas ocorreram entre dentes e agente de cimentação, com exceção do grupo
XB, em que houve mais falhas mistas do que adesivas.

Gráfico 5.1 - Porcentagem de falha de acordo com a classificação: falha adesiva (dente cimento
adesivo adesiva (pino e cimento) e falha mista

5.2-DUREZA DA CAMADA DE CIMENTO
Os valores de dureza da camada de cimento consistiram em 240 valores
referentes aos 4 grupos, 6 repetições e 5 endentações em diferentes tempos (antes
e após envelhecimento). Para análise estatística foram calculadas as médias entre
as 5 endentações resultando em 48 valores de dureza (Tabela 5.2)
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Tabela 5.2 - Médias e desvio padrão dos 5 valores de dureza de cada fatia

1
73.1 ±
QM
1.1Ab
54.6 ±
SE
1.3Ac*
71.1 ±
RB
1.0Ab
83.1 ±
XB
2.0Aa

Antes do envelhecimento
2
3
4
5
70.1 ± 68.8 ±
67.6 ± 64.1 ±
0.5ABb
0.6Bb
1.3BCb 0.7CDa
51.7 ± 49.4 ±
48.4 ± 47.8 ±
0.6ABc* 0.72BCd* 0.8BCd* 0.8Cc*
68.4 ± 57.1 ±
55.4 ± 55.9 ±
Ab
Bc
0.8
1.4
1.9Bc
2.1Bb
79.0 ± 76.7 ±
71.1 ± 66.9 ±
Ba
Ba
1.9
2.6
1.7Ca
2.1Da

6
61.9 ±
1.0Da
47.5 ±
0.7Cc*
54.5 ±
2.6Bb
63.4 ±
1.3Da

1
72.4 ±
0.9Ab
45.2 ±
2.0Ac*
70.0 ±
0.9Ab
83.1 ±
1.0Aa

Após envelhecimento
2
3
4
5
67.9 ± 68.3 ± 65.4 ± 62.9 ±
4.5Bb
0.9Bb
0.5BCa
0.9Ca
41.7 ± 39.9 ± 38.5 ± 38.1 ±
0.8ABc* 1.1BCd* 0.4BCc* 0.3BCc*
66.9 ± 58.8 ± 55.7 ± 53.6 ±
1.4Ab
1.5Bc
2.1BCb
1.8Cb
79.0 ± 75.7 ± 69.0 ± 65.5 ±
1.0Ba
0.5Ba
0.9Ca
1.6CDa

Letras maiúsculas e minúsculas representam diferenças estatisticamente significantes entre os
agentes de cimentação (p <0,05) e letras maiúsculas e minúsculas diferentes representam diferenças
estatisticamente significantes dentro dos terços da raiz (p <0,05). * representam diferença
estatisticamente significantes antes e depois do envelhecimento (p <0,05).

Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada entre os valores
das diferentes fatias da raiz (p <0,05), sendo os maiores valores de dureza obtidos
nas fatias cervicais, enquanto fatias mais profundas apresentaram menor dureza. Os
agentes

de

cimentantes

também

apresentaram

diferenças

estatisticamente

significativas na microdureza (p <0,05). A porcentagem de dureza máxima dos
cimentos nas diferentes profundidades é mostrada no gráfico 5.2. Após 1 semana o
agente de cimentação com polimerização dual Rebilda DC apresentou relação de
dureza máxima abaixo de 80% nas 3 fatias mais profundas, enquanto a resina
composta bulk fill X-tra Base apresentou uma relação de dureza máxima abaixo de
80% na fatia mais profunda. Após 4 meses de armazenamento, o cimento
autoadesivo Bifix SE apresentou uma grande diminuição na relação de dureza
máxima em todas as fatias.

Gráfico 5.2 - Valores de dureza máxima antes e depois do envelhecimento.*A área em que a dureza é
inferior a 80% da dureza máxima é realçada em vermelho

6
62.1 ±
0.7Ca
37.7 ±
0.4Cc*
53.8 ±
1.8Cb
61.7 ±
1.6Da
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O teste de correlação de Pearson mostrou uma correlação linear positiva (p
<0,05) entre a resistência de união push-out e os valores de dureza medidos antes e
após o envelhecimento (Gráfico 5.3).

Gráfico 5.3 - Dispersão para valores de resistência adesiva e dureza. O teste de correlação de
Pearson mostrou correlação linear positiva (p <0,05)
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6

DISCUSSÃO

O presente estudo teve por objetivo testar a resistência adesiva e a dureza de
cimentos resinosos para a cimentação de pinos de fibra de vidro. Sabe-se que
testar a força de adesão de pinos intrarradiculares é uma tarefa difícil e diferentes
métodos foram propostos e utilizados com esse objetivo 69-71. Nesse estudo foi
utilizado para mensuração o teste de resistência adesiva “push out” por ser
demostrar maior confiabilidade para mensuração da resistência em pinos de fibra de
vidro a dentina radicular. Estudos apontam que o uso deste tipo de metodologia
produziria resultados mais próximos ao que ocorre clinicamente já que a força de
extrusão ocorreria paralela a interface de adesão produzindo uma carga real de
cisalhamento. Outros autores porem afirmam que o teste por meio de extrusão (push
out) não deveria ser considerado mais eficiente para mensuração de resistência
adesiva do que os testes de tração pois a maior contribuição da sua força de fixação
estaria no fato da força produzida provocar o deslizamento do corpo de prova

10.

Esse estudo evitou algumas das questões relacionadas a esta metodologia usando
fatias de raiz de 1mm. Desta forma, o efeito do atrito deslizante sobre a força de
ligação foi minimizado e o pino de perfuração foi alterado de acordo com o diâmetro
do pino em cada fatia, para manter as forças na superfície adesiva. Além disso, a
preparação do canal radicular foi feita de acordo com o tratamento clínico
endodôntico, utilizando arquivos endodônticos associados a 0,5% de hipoclorito de
sódio e obturação com cones de guta-percha e cimento à base de hidróxido de
cálcio.69, 72.

A primeira hipótese nula foi rejeitada. Os resultados de força de adesão pushout não mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos QM, RB
e XB, que alcançaram resultados maiores do que o grupo SE (Tabela 5.1). Esses
três grupos tinham um sistema adesivo aplicado antes da cimentação do pino
intrarradicular e isso pode ter influenciado a resistência da união. O uso de adesivos
do tipo autocondicionante previamente aos procedimentos de cimentação nesse
estudo se justifica, pois, facilitaria a adesão do material ao substrato já que a
umidade é um fator relevante. Segundo alguns autores a utilização de adesivos com
condicionamento ácido prévio poderia gerar uma etapa a mais, a de secagem, que
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pode diminuir a resistência de união dos cimentos. A umidade da dentina é um fator
relevante para todos os tipos de estratégias de cimentação uma vez que, cimentos
autoadesivos podem ter sua adesão comprometida caso haja secagem excessiva da
água. Por outro lado, a presença de água que irá gerar gera falhas de coesão
(poros) devido ao acumulo das mesmas em micro espaços na rede de polímeros,
diminuindo também a resistência coesiva. Por isso, sugere-se apenas a remoção do
excesso de umidade da dentina previamente a cimentação

73.

Nesse estudo a

secagem dos canais foi feita com cone de papel absorvente para evitar esse tipo de
situação.

Os menores resultados de resistência adesiva nesse estudo quando utilizado
em cimento resinoso autocondicionante (autoadesivo) pode estar ligado ao fato de
que a alta viscosidade dos cimentos autoadesivos pode gerar a presença de
espaços vazios após a cimentação gerando adaptação insuficiente. De Munck et
al.74 observam que um pré tratamento com a utilização de adesivos (convencionais
ou autocondicionantes) antes da cimentação com cimentos resinosos seria válida
pois aumentaria a adesão do conjunto. O que corrobora com estudo de Calixto et
al.41 2012 em que os valores de união foram menores para cimentos autoadesivos
sugerindo que a realização de procedimentos adesivos previamente a cimentação
aumentam os valores de resistência de união.

Estudo de Druski et al.
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apesar de ter observado maiores valores médios de

união de um cimento resinoso autocondicionante em todos os terços testados
quando comparados a cimentos convencionais, relataram que a utilização do
condicionamento ácido com posterior utilização de sistema adesivo aumentaram os
valores de adesão para cimentação de pinos de fibra de vidro. Estudos porem
apontam que a utilização de cimentos autoadesivos para cimentação de pinos de
fibra de vidro aumentou a adesão á dentina radicular quando comparados a
cimentos convencionais.

Embora a cimentação de pinos reforçados com fibra de vidro não esteja
listada como uma das utilizações do compósito “bulk fill” este, apresentou valores de
resistência de união comparáveis aos alcançados em grupos nos quais os agentes
de colagem foram utilizados. Foi escolhido um sistema adesivo de polimerização
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dual autocondicionante devido à sua relevância clínica. Clinicamente, os sistemas
adesivos que necessitam de condicionamento ácido prévio e posterior lavagem,
seriam mais difíceis de usar previamente a cimentação de pinos de vibra de vidro,
uma vez que a corrosão no interior do canal radicular com lavagem posterior e seca,
mantendo uma dentina úmida, parece clinicamente inviável, embora seja possível
em situações laboratoriais. Um material de polimerização dual foi escolhido para
tornar possível a polimerização do adesivo mesmo em regiões mais profundas do
canal radicular, onde a luz emitida pela unidade fotopolimerizadora não pudesse
atingir adequadamente. No entanto, de acordo com as instruções do fabricante, o
sistema adesivo não foi fotoativado antes da inserção do agente de cimentação nos
grupos QM e RB. O sistema adesivo foi fotopolimerizado apenas previamente a
cimentação quando utilizada a resina bulk fill nos grupos XB.

Estudos anteriores relataram menor estresse de polimerização, e menor
deflexão de cúspides menores ao usar compósitos bulk fill,
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isso se daria ao fato de

haver modificações na formulação de monômeros, o que levaria a menos tensões na
interface adesiva, aumentando a força de união. Além disso, de acordo com as
informações do fabricante, os agentes de cimentação utilizados neste estudo
possuem diferentes conteúdos de carga. A base X-tra possui o maior conteúdo de
partículas de carga (75% em peso). Embora não haja uma grande diferença para o
conteúdo de partículas de carga dos outros materiais (Bifix QM: 70,2%; Bifix SE:
68,6%; Rebilda DC: 73,2%), um maior teor de partícula de carga leva a menor
contração durante a polimerização, levando a menos tensões na interface adesiva. 5

Apesar dos achados no presente estudo alguns autores relatam melhores
resultados de força adesiva quando utilizados cimentos autoadesivos à base de
resina,em comparação aos agentes de cimentação que exigem a aplicação de um
sistema adesivo separado

43, 75.

Isso pode ser explicado pelo fato de cimentos

autoadesivos à base de resina apresentarem diferentes composições, como
diferentes monómeros ácidos ou a inclusão de MDP na sua fórmula, que
favoreceriam a união química com o substrato e isso explicaria os diferentes
resultados.76
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O envelhecimento não teve efeito sobre a força de adesão dos materiais
testados. Um armazenamento de água de quatro meses foi escolhido como método
de envelhecimento neste estudo com base em estudos anteriores que analisaram a
força de ligação após um, dois ou três meses de armazenamento de água. 77-80 As
raízes foram cortadas em fatias antes do armazenamento de água o que simularia
um envelhecimento é mais agressivo do que o que acontece em condições clínicas.
Em relação ao tipo de falha, para os grupos QM, SE e RB, o mais comum foi a falha
adesiva entre dente e agente de cimentação, atingindo até 95% das falhas no grupo
SE (Gráfico 5.1), o que enfatiza a dificuldade de aderência dentro do canal radicular.
No entanto, para o grupo XB, a falha mista foi o tipo mais observado. Esse estudo
diverge de Giachetti et al.46 que ao avaliar por meio de teste de resistência adesiva
cimentos com técnica de ativação dual e uma resina para cimentação de pinos
(vertise flow) fotoativados pela mesma quantidade de tempo sessenta segundos
observaram que apesar das interações não serem significativas, os corpos de prova
cimentados com cimentos duais apresentaram um padrão de fratura com falha
adesiva entre cimento/ adesivo enquanto que para o grupo em que foi utilizada a
resina flow Vertise o padrão mais comum de falha ocorreu entre o cimento e a
dentina. O que nos leva a creditar que no presente estudo as diferenças apenas de
fotoativação e as baixas tensões de polimerização geradas pelas resinas do tipo
“bulk fill” podem ter melhorado a força de ligação entre o dente e o agente de
cimentação.
A segunda hipótese nula foi rejeitada. Quanto à dureza, observou-se
diferença estatisticamente significante entre os diferentes materiais testados. Os
dentes cimentados com resina bulk fill atingiram os maiores valores de dureza. Tal
fato já havia sido relatado em estudos Alrahlah et al.

60,

e El Damanhohoury et al.61

em que testando a profundidade de polimerização de resinas bulk fill observaram
que as mesmas apresentaram valores de dureza satisfatórios em maiores
profundidades, o que pode ser atribuídos por propriedades específicas desses
materiais como a translucidez e capacidade de difusão da luz até regiões mais
apicais. O cimento resinoso autocondicionante (autoadesivo) atingiu os valores mais
baixos de dureza (Tabela 5.2). Estudos como o de Belli et al., 2009 apontam
menores características físico mecânicas desse tipo de cimento quando comparados
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a cimentos resinosos convencionais e compósitos, (resina flow), frente a resistência
de abrasão, observando um maior desgaste 81.

Os valores também diminuíram de acordo com o aumento da profundidade da
raiz, como mostrado no (Gráfico 5.2).

A dureza do fundo da restauração deve atingir pelo menos 80% da dureza
máxima do material para ser considerado adequadamente polimerizado. 82 Os testes
de dureza mostraram que os grupos QM e SE atingiram o mínimo de 80% da dureza
máxima em todo o comprimento de o canal radicular antes do envelhecimento. Era
esperado, uma vez que ambos são cimentos à base de resina duplamente curados.
No entanto, mesmo sendo um composto à base de resina com polimerização dual, o
cimento resinoso Rebilda DC após o envelhecimento (linha verde escura) apresenta
três fatias dentro da área vermelha do gráfico que representa uma relação de dureza
máxima inferior a 80% (Gráfico 5.2). Isso pode ter acontecido porque o Rebilda DC é
um material que além de ser utilizado para a cimentação e indicado para a
reconstrução de núcleos, e por ser utilizado com esse fim tem uma maior opacidade
para melhorar a estética das restaurações. Enquanto os outros agentes de
cimentação apresentavam tons translúcidos (Bifix QM e Bifix SE) ou universais (XtraBase), o Rebilda DC apresenta uma maior opacidade. Uma menor translucidez do
material faz com que menos luz atinja regiões mais profundas do canal
afirmação corrobora com estudo de Juloski al.
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83.

Tal

que ao testar a resistência adesiva

de pinos com cimentos opacos e translúcidos, concluíram que as propriedades
mecânicas podem ser alteradas com a utilização de cimentos opacos que podem
dificultar a ativação propagação da luz no interior dos canais radiculares. A
fotoativação de 20 segundos usada neste estudo talvez não tenha sido suficiente
para a polimerização correta da Rebilda DC devido a esta sua característica.
O composto à base de resina de preenchimento “bulk fill” X-tra Base não
atingiu 80% da dureza máxima na fatia mais profunda da raiz. Considerando a
recomendação dos fabricantes de porções com espessura de até 4 mm, a
profundidade de cura obtida neste estudo foi de cerca de 6 mm. Os compósitos de
preenchimento em incremento único ‘bulk fill” apresentam uma maior translucidez
que pode ter permitido maiores profundidades de polimerização. O uso de um pino
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translúcido reforçada com fibra de vidro pode ter permitido a transmissão de luz
através da raiz, aumentando o alcance da luz e, conseqüentemente, a profundidade
da polimerização84. Apesar dos achados encontrados nesse estudo, Czasch et al 62
observaram após analisar resinas “bulk fill” e convencionais em diferentes tempos de
fotopolimerização, e profundidades (0-6mm) que as resinas do tipo bluk fill
apresentaram em todas as profundidades quando comparadas as resinas
convencionais melhores propriedades mecânicas e que os fatores que mais
influenciariam estariam ligados ao tipo de resina, a profundidade e o tempo de
fotopolimerização nesta ordem.

Quanto à dureza após o envelhecimento, o grupo SE apresentou uma grande
diminuição nos valores de dureza (Figura 2). Isso pode ser explicado devido ao fato
de cimentos autoadesivos à base de resina apresentarem uma matriz de resina mais
hidrofílica, quando comparada aos compósitos à base de resina o que pode ter
gerado os menores valores. Além disso, cimentos autoadesivos não são revestidos
com resina hidrofóbica, como o silano, para que possam reagir com os monómeros
ácidos presentes na matriz de resina, levando a uma superfície menos protegida.76
Essas diferenças na sua formulação podem causaram a maior degradação do
material observado no teste de dureza após o envelhecimento da água por 4 meses.

O teste de correlação de Pearson mostrou uma correlação linear positiva
entre a força de adesão e os valores de dureza. O (Gráfico 5.3) mostra que a
dispersão é homogênea para resultados antes do envelhecimento, mostrado em
azul e após o envelhecimento, mostrado em verde. A dureza é comumente
associada ao grau de conversão85-87 e as propriedades mecânicas mais elevadas do
agente cimentante devem levar a uma maior resistência de ligação, evitando fraturas
e desadaptação dos materiais nos condutos radiculares.

O uso de dentes bovinos é uma limitação do presente estudo. Embora o
tamanho dos dentes e o diâmetro do canal radicular tenham sido padronizados, é
diferente dos dentes humanos e a espessura do agente cimentante influencia sua
força de união. Além disso, a fotoativação feita em dentes bovinos, realizada no
laboratório, é mais controlada do que em situações clínicas. O alcance da luz nos
dentes posteriores, com os canais com algum ângulo, pode ser insuficiente para
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uma polimerização adequada dos compósitos de preenchimento de preenchimento
do tipo “bulk fill” por exemplo aonde não há uma polimerização dual.

Sendo assim mais estudos clínicos, laboratoriais e longitudinais precisam ser
feitos para permitir a indicação precisa de resinas compostas do tipo “bulk fill” para
cimentação de pinos reforçados com fibra de vidro. No entanto, com o objetivo de
reduzir a quantidade de materiais diferentes que o dentista deve ter em seus
consultórios ou para facilitar escolhas entre uma variedade de materiais, esse tipo de
material composto deve ser considerado como um possível material de cimentação.
Apesar da plausível possibilidade da utilização de resinas bullk fill para cimentação
de pinos de vibra de vidro, de acordo com este estudo, e baseado na literatura
existente a escolha mais segura em relação à força de adesão e à microdureza dos
agentes de cimento testados é o uso de um cimento resinoso com polimerização
dual e aplicação prévia de um sistema adesivo continua vigorando como a melhor
alternativa para cimentação de pinos de fibra de vidro.
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7

CONCLUSÕES

Embora não seja a principal indicação clinica o uso da resina composta do
tipo “bulk fill” de baixa viscosidade testada como um agente de cimentação,
apresentou propriedades que indicam que ele pode ser usado para esse propósito,
em situações em que a ativação por luz possa ser feita corretamente.
O cimento à base de resina de ativação dual utilizado com a aplicação
prévia de um sistema adesivo ainda é a escolha mais segura, pois apresenta altos
valores de força de adesão e dureza mesmo em regiões mais profundas do canal
radicular.
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