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RESUMO 
 
 
Fogli, SS Avaliação in vitro do efeito do clareamento dental prévio a cimentação de 
restaurações indiretas. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2017. Versão Corrigida 

 
 
 
O presente trabalho experimental, tem como objetivo avaliar “in vitro” possíveis falhas 

na cimentação de fragmentos cerâmicos sobre substrato de esmalte dentário 

previamente submetido ao clareamento dental e analisados pelo sistema de 

tomografia por coerência ótica. O ensaio experimental foi realizado in vitro, fazendo 

uso de trinta pré-molares superiores humanos. Cada elemento dental teve sua porção 

de esmalte vestibular aplainada por meio de disco de sílica na granulação 120, foram 

cimentados fragmentos cerâmicos retangulares de 1.5mm  de espessura. Os dentes 

foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos de 10 dentes cada (n=10), Grupo 1: 

Fragmentos cimentados sem serem submetidos ao tratamento clareador; Grupo 2: 

Fragmentos cimentados 24 hrs. Após serem submetidos ao clareamento dental; 

Grupo 3: Fragmentos cimentados 7 dias após serem submetidos ao clareamento 

dental. Os espécimes foram transferidos para o sistema de tomografia por coerência 

óptica para seus respectivos monitoramentos após exposição ao agente clareador e 

cimentação da restauração indireta e ao final dos ensaios de envelhecimento artificial 

por termociclagem. A variável de resposta, falhas na interface esmalte e cimento 

resinoso, foi avaliada por escores (0,1 e 2) que representam em ordem crescente as 

falhas entre o substrato dental e a restauração indireta. Os valores obtidos foram 

analisados por meio de testes não paramétricos (Kruskal-Wallis e Wilcoxon). Os 

resultados constituíram de 60 escores de fendas referentes aos 3 grupos (G1;G2;G3) 

analisados imediatamente após a cimentação e após a termociclagem. A comparação 

entre os 3 grupos após termociclagem demonstrou haver diferença estatisticamente 

significante (p<0,0001) pela comparação dois a dois pelo teste complementar de Dunn 

e detectou-se que o G2 cimentado após 24 horas do clareamento apresentou mais 

fendas que G1 e G3. Com base nestes resultados e na metodologia utilizada pode-se 

concluir que, dentes submetidos ao tratamento clareador, o protocolo clinico de 

cimentação de restaurações cerâmicas indiretas, quando realizado 7 dias após o 

clareamento gerou menor quantidade de fendas na interface, propondo assim melhor 

qualidade na adaptação dente/restauração. 

 
 



 
Palavras–chave: Adaptação marginal. Clareamento dental. Cimentos resinosos. 

Restaurações Indiretas. Tomografia por coerência ótica. 



ABSTRACT 
 
 
Fogli, SS Avaliação in vitro do efeito do agente clareador na adaptação marginal de 
restaurações indiretas. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2017. Versão Corrigida 

 
 
 

The present experimental study has the objective of evaluating in vitro possible  failures 

in the cementation of ceramic fragments over dental enamel substrate previously 

submitted to dental bleaching and analyzed by optical coherence tomography system. 

The experimental trial was performed in vitro using thirty human maxillary premolars. 

Each dental element had have it’s portion of vestibular enamel planed by a silic disk in 

granulation 120, ceramic fragments with a diameter of 1.5mm thickness were 

cemented. The teeth were randomly distributed in 3 groups of 10 teeth each (n = 10), 

Group 1: Bonded Veneer  without being subjected to bleaching treatment Group 2: 

Bonded Veneer  24 hours after being submitted to dental bleaching Group 3: Bonded 

Veneer  7 days after being submitted to dental bleaching. The specimens were 

transferred to the optical coherence tomography system for  their respective monitoring 

after being exposured to the whitening agent and cementation of the indirect 

restoration and at the end of the artificial aging tests by thermocycling. The variable of 

response, at faults in the interface enamel and resin cement, was evaluated by scores 

(0,1 and 2) that represent in increasing order the failures between dental substrate and 

indirect restoration. The values obtained were analyzed by non-parametric tests 

(Kruskal-Wallis and Wilcoxon). The  results consisted of 60 gaps scores for the three 

groups (G1, G2, G3) analyzed immediately after bonding and after thermocycling. The 

comparison between the 3 groups after thermocycling, showed a statistically significant 

difference (p <0.0001) by the two-to-two comparison by Dunn's complementary test 

and it was detected that G2 after 24 hours of bleaching, showed more gaps than G1 

and G3. Based on these results and the methodology used, it was concluded that, 

when teeth were submitted to the bleaching treatment, the clinical cementation protocol 

of indirect ceramic restorations, when performed 7 days after bleaching, generated 

fewer gaps at the interface, thus proposing a better quality in the relation Tooth  / 

restoration. 

 

Keywords: Marginal adaptation.Dental bleaching. Resin cements. Indirect restorations. 

Optical coherence tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

A busca por uma aparência facial estética , onde a estética oral  é uma 

combinação de dentes visualmente claros e alinhados, fez com que houvesse um 

aumento dos tratamentos odontológicos com finalidade estética. Entre estes 

tratamentos o clareamento dental adquiriu grande popularidade, sendo realizado 

frequentemente como protocolo antes de um tratamento reabilitador oral com uso de 

restaurações indiretas. O peróxido de hidrogênio é o principal agentes utilizados no 

clareamento dental em consultório e pode ser aplicado diretamente sobre estrutura 

dental e tem sua ação localmente através de reações de oxirredução hidrogênio (Price 

et al., 2000). 

A presença de fendas na interface, pode afetar diretamente a durabilidade  de 

uma restauração adesiva indireta. A microinfiltração leva ao insucesso, que é a 

passagem clinicamente indetectável de bactérias, fluídos, moléculas e íons entre a 

parede do preparo cávitario, e o material restaurador, gerando hipersensibilidade, 

cáries secundárias, irritação pulpar, pigmentação marginal e pode gerar 

desadaptação da restauração e futura perda da mesma. 

A necessidade de um protocolo clinico para exposição do agente clareador 

prévio ao tratamento restaurador e uma técnica de avaliação da interface dente- 

restauração, torna-se cada vez mais necessária. A técnica de análise de tomografia 

por coerência ótica (OCT) é considerado um método não invasivo e não destrutivo e 

que possibilita a obtenção de imagens de alta resolução em tempo real da secção 

transversal de estruturas biológicas e de alguns biomateriais. Por meio deste método 

é possível avaliar toda a interface entre a estrutura dental e o material restaurador, 

com capacidade de detecção e quantificação de micro fendas localizadas na interface 

(Bakhsh et al., 2011; Makishi et al. 2011a; Park et al.; Bortolotto et al.,  2015; Han et 

al., 2016).  
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Sendo esta uma técnica alternativa às técnicas mais utilizadas para a avaliação 

da interface dente-restauração como a microscopia eletrônica  de varredura (MEV) e a 

análise de infiltração marginal, por meio de corantes com observação em microscópio 

estereoscópico. Já que estes métodos apresentam como desvantagem a necessidade 

de corte ou processamento das amostras, o que pode levar à ocorrência de artefatos 

de técnica e confundir a interpretação dos resultados e apresentam uma avaliação em 

2D (duas dimensões) de um fenômeno que é tridimensional (3D). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

O esmalte dental é o tecido mais mineralizado do corpo humano, possui um 

conteúdo inorgânico de 96%, composto por cristais de fosfato e de cálcio sobre a 

forma de hidróxiapatita, 3% de água e 1% de material orgânico que é constituído 

principalmente por proteínas como amelogenina e a enamelina (Angker, Swain, 2006). 

Os cristais de hidróxiapatita são retangulares com tamanho na ordem e 

medidos na ordem de nanômetros (nm), são organizados e mantidos unidos por uma 

camada de proteína não maior que 2nm. Essa estrutura forma o prisma de esmalte, 

que possui aproximadamente 5 micrômetros (µm) de diâmetro e encapsulados por 

uma fina camada rico em proteína denominada bainha do prisma. Apesar de constituir 

apenas uma pequena porcentagem do conteúdo do esmalte dental, essa proteína é 

de grande importância para a regulação das propriedades mecânicas desse tecido 

Elfallah  et al. (2015). Dessa forma, quanto menor a quantidade de material orgânico 

no esmalte, mais friável é esse tecido dental (An et al., 2012). 

O esmalte dental apesar de ser um tecido altamente mineralizado e cristalino 

apresenta alguma permeabilidade, o que permite a difusão de substancias e a troca 

iônica com o meio bucal. É esta característica de membrana semi- permeável que 

possibilita a ação dos agentes clareadores (Lago M et al., 2016). 

As alterações de cor por manchamento podem ser classificadas em 

extrínsecas e intrínsecas. Nas alterações extrínsecas, os pigmentos são superficiais, 

produzidos por dietas cromogêneas e depositados nas superfícies do esmalte ou 

dentro da película adquirida (Minoux M et al., 2008). Estes pigmentos podem ser 

provenientes de café, chá, refrigerantes corados e cigarros, entre outros, alimentos 

e/ou hábitos. No caso de manchas extrínsecas, procedimentos cuidadosos de 

profilaxia e polimento, associados a mudanças de hábitos são eficientes para remover 

os pigmentos depositados sobre o esmalte. 

As alterações intrínsecas resultam de uma mudança molecular na estrutura 

e/ou espessura na dentina e no esmalte. Sua origem pode ser: pré- ou pós-eruptiva. 

As alterações intrínsecas são pré-eruptivas quando ocorrem durante a formação dos 
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dentes e podem ser induzidas por: trauma, desordem genética, administração de 

medicamentos, tais como tetraciclina, ou altas concentrações de flúor. As alterações 

intrínsecas pós-eruptivas são principalmente causadas por trauma e processo de 

envelhecimento (Minoux; Serafy, 2008). Estas manchas podem ser passíveis de 

remoção graças à porosidade inerente e permeabilidade do esmalte e dentina (Mc 

Evoy, 1989), sendo indicado o clareamento dental vital. 

Os agentes clareadores promovem o clareamento dental através de reações 

de oxidação. O peróxido de hidrogênio é o componente ativo dos clareadores  dentais 

e é um potente agente oxidante (Park et al., 2004). 

A capacidade de se difundir pelo esmalte dental proporcionada pelo peróxido 

de hidrogênio se dá pelo seu baixo peso molecular, o que faz com que atravesse 

regiões intra e inter prismáticas, que são compostas principalmente por proteínas(Park 

et al., 2004; Ubaldini et al., 2013). 

A molécula do peróxido de hidrogênio em contato com a superfície dental se 

quebra formando radicais livres, íons de oxigênio reativo e ânions de peróxido (Dahl 

e Pallesen, 2003). Conforme acontece a difusão para o interior da estrutura dental, 

estes radicais livres oxidam as macromoléculas de pigmentos denominados 

cromóforos que são compostos orgânicos compostos por moléculas de alto peso 

molecular, de cadeias longas e complexas. Os pigmentos presentes no interior das 

estruturas dentais mineralizadas provocam um aumento do índice de absorção de luz 

pelo elemento dental, dando impressão de dentes mais escuros. 

Após a aplicação do clareador sobre a superfície dental as moléculas 

derivadas das quebras das ligações químicas do clareador resultam em cadeias mais 

curtas e de menor peso molecular, assim ocorre uma menor absorção de luz 

permitindo o restabelecimento das propriedades óticas do elemento dental (Dahl, 

Pallesen, 2003; Varanda E  et al.,2013). 

Um dos fatores que determina a durabilidade das restaurações, sejam elas 

diretas ou indiretas, é a presença ou ausência dos gaps na interface dente/restauração 

(Bortolotto  et al., 2015). A análise da influencia dos agentes clareadores no esmalte, 

no adesivo e no cimento resinoso é de grande importância para a obtenção de 

informações para a degradação da interface dente/restauração. 
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Uma  vez  que  alguns  pacientes  que  procuram  pelo  clareamento dental 

também estão em busca de tratamento restaurador, é importante conhecer o efeito do 

peróxido hidrogênio sobre esse material e se o mesmo poderá causar falhas na 

interface dente-restauração. 

A interface adesiva é a mais susceptível à degradação, e o contato com 

agentes químicos presentes nos géis clareadores pode afetar a durabilidade da 

adesão (Dudek et al., 2013). 

De acordo com Bistey et al. 2007, a alteração do esmalte após o clareamento 
está proporcionada pelo tempo de tratamento e concentração do peróxido de 

hidrogênio e/ou o peróxido de carbamida utilizado. 

A redução dos valores de adesão geralmente esta associada com as 

mudanças de características dos adesivos e da resina, ocasionando falha no 

vedamento marginal podendo causar sérios problemas clínicos, e  consequentemente 

falhas das restaurações que podem estar relacionadas com a penetração de 

bactérias, cáries secundárias, sensibilidade e manchamento marginal (Heintz SD et 

al. 2013). Mesmo trazendo excelentes resultados estéticos para o paciente, o 

tratamento clareador deve ser analisado e utilizado criteriosamente, já que muitos 

estudos têm demonstrado que os mesmos podem provocar alterações  na superfície 

do esmalte  diminuindo a resistência adesiva. A redução desta resistência adesiva 

está relacionada com o fato de que os agentes clareadores liberam oxigênio durante 

o processo de clareamento, sendo este responsável por inibir a polimerização dos 

materiais resinosos. Promovendo falhas à interface dente/restauração (Boeckler T et 

al., 2007). 

Durner et al.(2011), referem em seus trabalhos que o fenômeno da oxidação 

do peróxido de hidrogênio induzindo a clivagem oxidativa das cadeias poliméricas e a 

quebra das duplas ligações dos monômeros não reagentes dos cimentos resinosos 

os tornam mais vulneráveis, justificando a falta de adesão das restaurações 

imediatamente após clareamento. Além disso, os radicais livres podem agir na 

interface matriz orgânica e causar o deslocamento das partículas de carga da matriz 

resinosa, o que causaria fendas no vedamento marginal. 
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Analisando a superfície do esmalte após o clareamento dental, alguns estudos 

(Cavalli et al., 2001) mostraram alterações morfológicas leves e moderadas. Para esse 

estudo, foi avaliado o efeito do peróxido de carbamida após 2 semanas do tratamento, 

e as possíveis alterações morfológicas  em esmalte, após este tratamento. Os autores 

observaram uma variação  significativa no padrão morfológico da superfície do 

esmalte, desde áreas erosivas a severas alterações sem aspecto uniforme, com 

presença de gaps na interface dente/restauração. Entretanto, as alterações 

produzidas pelos agentes clareadores em uma comparação ao mesmo período foram 

menos severas do que aquelas decorrentes do condicionamento com ácido fosfórico 

a 37%, que também provocaram alterações morfológicas significativas sobre o 

esmalte dental. 
 

Estudos in vitro Borges et al. (2006) e Marson et al. (2015), comparam a 

adesão em esmalte após o emprego de peróxido de carbamida de 37% frente ao 

peróxido de hidrogénio a 35%, concluíram que a capacidade inibitória de adesão do 

esmalte em peróxido de carbamida a 37% é menor, já que o mesmo produz menor 

quantidade de radicais, livres visto que a liberação dos radicais se decompõe, primeiro 

em peróxido de carbamida e sua liberação é lenta quando comparada à solução 

aquosa de peróxido de hidrogênio. 

 

Justino et al.(2004) compararam os efeitos do clareamento dental em estudos 

in vitro e in situ, verificaram que variações na morfologia da superfície do esmalte 

foram observadas somente em estudos in vitro. Os autores sugerem que este 

resultado se deu pelo potencial remineralizador da saliva, tendo um importante papel 

sobre a recuperação do esmalte após o clareamento dental. As informações 

encontradas indicam um importante papel da saliva na recuperação da natureza do 

esmalte e dentina e nas alterações morfológicas na superfície do esmalte, estando o 

seu efeito relacionado com a ação remineralizadora. 

 

De acordo com Dahl e Pallesen (2003) e Cavalli et al., 2001, em estudo  in vitro, 

no armazenamento em água ou saliva artificial de espécimes dentais submetidos ao 

tratamento clareador, antes das manobras de adesão ao esmalte, podem levar à 

reversão de baixos resultados obtidos em restaurações diretas confeccionadas 

imediatamente após o término do clareamento.  .
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Um dos fatores que explica essa afirmação é que ocorre difusão e liberação de 

oxigênio, absorvido pelo esmalte ao longo do tempo. O resultado é uma superfície de 

esmalte com características mais favoráveis à adesão. Portanto, como demonstram os 

estudos, em pesquisa in vitro com dentes hígidos expostos ao peróxido de carbamida 

10%, mostram uma desmineralização, mas não apresentam perdas significativas das 

estruturas minerais nos intervalos de tempo em que o paciente ficou sem uso do agente 

clareador, pois a saliva exerce efeito tampão remineralizando as estruturas, com isto o 

esmalte desmineralizado, mostra-se mais receptivo à remineralização do que o esmalte 

intacto (Shannon et al., 1993). 

 

Estudos que avaliaram a microdureza da dentina humana exposta a dois 

agentes de peróxido de carbamida a 10% em diferentes períodos de clareamento 

(Lago AD et al. 2017), concluíram que a microdureza da dentina diminui durante o 

período de tratamento, indicando o uso de uma solução remineralizadora ou de 

fluoreto, que pode inibir a desmineralização causada pelo pH ácido de alguns agentes 

clareadores. 

 

O clareamento em consultório utiliza alta concentração de peróxido, estudos 

revelaram severas alterações na superfície do esmalte e um aumento na rugosidade 

da estrutura, os quais podem ser responsáveis pela diminuição da microdureza, 

independente da imersão dos dentes em agua ou saliva artificial (Junqueira et al., 

2000) (Pinto et al., 2002). 

 

Sobre a influência dos agentes clareadores na resistência adesiva, há uma 

concordância em diversos estudos em que a adesão em dentes clareados, logo  após 

o clareamento, ocorre uma redução de resistência adesiva que pode ser significativa.         

Acredita-se  que  a  redução  na  adesão  ocorre  devido  as  mudanças químicas da 

superfície e/ou estrutura de esmalte e presença de oxigênio residual o que impediria a 

polimerização (Zantner C et al. 2007; Kaya, A.D., Turkun Wang et. al. 2011). Verificando 

assim uma concordância nas publicações dos autores em que pode ocorre uma queda 

significativa da resistência adesiva logo após o clareamento dental. 
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Uma das questões que continua a ser um assunto discutível se trata do tempo 

para restaurar os dentes após o clareamento. 

 

Cavalli et al. (2005), Teixeira et al. (2004) Gianinni et al. (2003), sugerem um 

tempo de 14 dias de espera pós clareamento para realizar as restaurações adesivas 

com segurança, tempo suficiente para o oxigênio aprisionado no esmalte e/ou dentina 

ser completamente liberado. Basting et al. (2004) concluíram que o intervalo de 15 

dias é suficiente para uma total recuperação da resistência adesiva.  

 

Elkhatib et al., 2005; em suas pesquisas sugerem um protocolo de 7 dias para 

os procedimentos adesivos serem realizados com segurança após o clareamento 

dental. Revendo a literatura relacionada a realização de restaurações adesivas, 

(Berger SB, et al., 2013) e a análise dos efeitos dos agentes clareadores nas interfaces 

adesivas, descreveu o uso de uma solução de ascorbato de sódio, agente antioxidante 

para minimizar o efeito do clareamento na adesão. Concluiu que é necessário um 

tempo de espera de 1 a 2 semanas após o clareamento dental para a realização de 

procedimentos adesivos em esmalte dentina.  O que vem de acordo com o estudo  de 

Attin et al. (2004), relatando o tratamento com ascorbato de sódio, que, por ser um 

antioxidante promove um aumento da resistência de união, sem haver a necessidade 

desse intervalo de espera pós tratamento clareador. 

 

Simultaneamente, ao uso de clareadores houve o desenvolvimento das 

restaurações estéticas indiretas, surgiram com estas os cimentos resinosos 

fundamentais no procedimento de retenção dessa restauração e com propriedades 

diferentes aos cimentos convencionais (Di Francescantonio, 2009, Hikita et al., 2007). 

 

As restaurações indiretas são em sua maioria cimentadas sobre estrutura de  

esmalte de forma adesiva. O cimento resinoso é constituído basicamente por uma 

matriz orgânica (resinosa), partículas de carga e agende de união. A matriz inorgânica 

é composta por partículas de cargas que podem ser de quartzo, sílica ou vidro e são 

incorporadas à matriz resinosa com o objetivo de melhorar as propriedades 

mecânicas dos cimentos resinosos adesivos.  



29 
 
 
 

O silano atua como um agente de união entre as partículas de carga e a 

matriz orgânica. A união formada é altamente estável e permite a dissipação de 

tensões pelo cimento resinoso. A matriz resinosa contém monômeros orgânicos 

usualmente à base de metacrilato (Bis-GMA; UDMA, TEGDMA, ou Bis-EMA) que 

estabelecem ligações cruzadas no momento da polimerização. Além disso também 

contem um agente inibidor, a hidroquinona, e um iniciador, a canforoquinona. Quando 

ativada pela luz fotopolimerizadora, a canforoquinona transforma-se em radical livre, 

que quebra as duplas ligações de carbono dos monômeros presentes na matriz, 

iniciando, assim, o processo de polimerização (Asmussen, 1985). 

 

Os cimentos resinosos são responsáveis pela união entre o material 

restaurador indireto e a estrutura dental. A adesão do cimento resinoso à estrutura 

dental ocorre combinando a técnica adesiva por meio de condicionamento acido total 

ou da  técnica auto-condicionante. Diferentemente, o cimento de fosfato de zinco, 

depende da retenção mecânica, e da configuração do preparo cavitário e seu 

embricamento micromecânico junto à superfície do dente e da peça protética 

(Rosenstiel et al., 1998). 

 

O cimento resinoso, mais utilizado para a cimentação adesiva de restaurações 

indiretas do tipo, facetas laminadas tem sua reação de polimerização relacionada com 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais resinosos (Asmussen, 1982). 

 

Nos cimentos resinosos, a matriz orgânica é a porção mais afetada pelos 

agentes clareadores. Os radicais livres formados pela oxidação de peróxido de 

hidrogênio induzem à clivagem oxidativa das cadeias poliméricas e quebram as duplas 

ligações dos monômeros não reagidos do cimento, que são regiões mais vulneráveis 

do material (Yu et al., 2008; Durner et al., 2011). Além disso os radicais livres podem 

agir na interface matriz orgânica/carga e causar o deslocamento das partículas de 

carga da matriz resinosa (Xu et al., 2003). 

 

A análise da influência dos agentes clareadores no esmalte, no adesivo e no  

cimento resinoso em restaurações indiretas, é de grande importância para obtenção 

de informações sobre a degradação da interface dente/restauração (Barcellos et. Al., 

2010). 
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A interface adesiva é a mais suscetível a degradação, e o contato com agentes 

químicos presente nos géis clareadores, pode afetar a durabilidade da adesão (Dudek 

et al. 2013). 

 

Pouco se sabe sobre a ação dos clareadores na interface ao longo do  tempo, 

pois a grande maioria dos estudos realizados utilizaram técnicas destrutivas onde não 

foi possível acompanhar a mesma interface após envelhecimento. A ciclagem térmica 

é um método in vitro bem fundamentado para simular o envelhecimento dos materiais 

restauradores (Amaral et al. 2007) que utiliza  repetidos ciclos de banho de água em 

altas e baixas temperaturas com o objetivo de reproduzir as alterações térmicas que 

ocorrem na cavidade bucal (El-Araby e Talic, 2007; Catalbas et al, Ozel Bektass et al., 

2012, Morresi et al. 2014), ajudando a predizer a durabilidade clinica ao longo do 

tempo da adesão resina/dente, e proporcionar um melhor entendimento do 

comportamento in vivo de adesivos dentinários (Frankenberger, 2003). 

 

A tomografia por coerência ótica (OCT) é uma técnica de imagem tomográfica 

com base em interferometria de baixa coerência. Ela foi desenvolvida  em 1991 

(Huang D, Swanson EA, Lin CP, Schuman JS, Stinson WG, Chang W, et al., 1991) 

para obter imagens de alta resolução dos tecidos biológicos através de técnica não 

evasiva. Imagens do OCT permitem a diferenciação entre esmalte, dentina, adesivo, 

cimento resinoso, devido as suas diferentes propriedades óticas decorrente de suas 

estruturas e composição (Makhsh et al., 2011; Sampaio et al., 2015). A luz proveniente 

de uma fonte ótica é dividida em dois feixes por um espelho divisor: uma delas é 

conduzida para um espelho de referencia e outra para a amostra. A recombinação da 

luz do braço de referencia e da amostra forma padrões de interferência no detector 

gerando sinais para OCT (Freitas AZ, et al. 2015). Estes sinais dependem da diferença 

de trajetos óticos gerados pela movimentação no sentido longitudinal do espelho de 

referência (Braço de referência), portanto a diferença do trajeto ótico será a 

profundidade na amostra alvo do estudo. Desta forma, a luz retro-refletida é detectada 

pelo interferômetro, contendo informação espacial em profundidade das estruturas das 

amostras analisadas. 
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No estudo de Freitas AZ et al., 2015, avaliando pelo sistema de tomografia por 

coerência ótica (OCT) a adaptação marginal de restaurações adesivas em cavidades  

classe II, foram avaliados 30 molares humanos com restaurações adesivas e 

observado uma diferença significante da adaptação marginal entre os grupos. A 

analise de OCT foi capaz de identificar a micro infiltração marginal nestas cavidades 

e atribui-se à termociclagem a falha de vedamento marginal no termino das 

restaurações. A partir das análises de imagens pelo sistema de tomografia por 

coerência ótica (OCT), analisou-se a interface adesiva dente/restauração e a presença 

de fendas sem causar prejuízos às amostras, já que este método (OCT) é não 

destrutivo. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar in vitro, por meio de tomografia 

por coerência ótica (OCT), a influência do clareamento dental prévio à 

cimentação de restaurações indiretas. 

Justificar a escolha de um protocolo frente à cimentação de restaurações   

indiretas em cerâmicas com cimento resinoso.



 



35 
 
 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética no uso de dentes humanos; 

número do parecer: 1.981.737; da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo, com projeto relevante que não fere preceitos éticos. O ensaio experimental foi 

realizado in vitro, fazendo uso de 30 dentes pré-molares superiores humanos, 

fornecidos pelo Biobanco da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo. 

 
4.1 Seleção dos dentes e preparo das superfícies 

 
Para a execução desse trabalho, foram selecionados 30 pré-molares 

humanos hígidos que ficaram armazenados em solução de Timol a 0,1% sob 

refrigeração.  

 
Cada dente foi examinado com uma lupa estereoscópica (Lambda LEB-3 10X) 

e foram selecionados os dentes que não apresentavam trincas ou fraturas na 

superfície vestibular. Os 30 dentes selecionados , foram limpos com pedra pomes (SS 

White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água com auxílio de  taça de borracha e escova 

de Robinson (KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil) em baixa rotação. 

Após a limpeza foram submetidos a cortes no sentido transversal no limite 

amelo-cementario para separação da porção coronária da raiz (Labcut 1010, Extec, 

Enfield, CT, USA). 

 

As coroas dentais foram incluídas em recipientes plásticos 

desmontáveis(figura 4.1.), com sua face vestibular à mostra em resina acrílica 

quimicamente ativada (Resina acrílica incolor Jet – Acrílico Autopolimerizante – 

Artigos Odontológicos Clássico Ltda., Mogi Mirim/SP – Brasil). Após a inclusão as 

amostras foram removidas dos recipientes e submetidos a um desgaste vestibular por 

meio de disco de sílica na granulação 120, planificando a superfície pré cimentação, 

seguido da Politriz (Buehler, USA), durante 10 segundos, para padronização do 

substrato. 
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Figura 4.1. –Matriz desmontável (A); Coroa incluída em resina acrílica com a superfície vestibular 

exposta (B). 

 

 
 
 
 

Após o polimento da superfície vestibular, os espécimes foram lavados em 

cuba ultrassônica (digital ultrassônica Cleaner CD-4820, Kondortech, São Carlos, SP, 

Brasil), por 480 segundos para a remoção dos grânulos de abrasivos das lixas. Logo 

após o polimento, os corpos de prova foram armazenados em saliva artificia a 37ºC 

(Scaramucci et al. 2013). 
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4.2  Grupos experimentais 

 
 

As amostras foram divididas aleatoriamente em 3 grupos (n=10), de acordo 

com o tratamento a ser realizado, sendo um grupo controle e dois grupos submetidos 

ao tratamento com agente clareador. 

 
 
Grupos Experimentais: 

(Figura4.3.) 

G1: Amostras com restaurações indiretas cimentadas sem tratamento clareador 

prévio;  

G2: Amostras com restaurações indiretas cimentadas 24hrs. após o tratamento 

clareador; 

G3: Amostras com restaurações indiretas cimentadas 7 dias após o tratamento 

clareador; 
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Figura 4.3. – Divisão dos grupos experimentais (G1; G2; G3). 
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4.3  Procedimento Clareador 
 

Passadas 24 horas do polimento das amostras, os grupos G2 e G3 foram 

submetidos ao agente clareador. Aplicação do gel foi feita com auxilio de seringa 

graduada e 0,1ml do gel clareador foi proporcionado sobre a superfície vestibular de 

cada amostra  (Pola Office® SDI Limited, Bayswater, Victoria, Austrália). (Figura 4.4.). 

 
 
 
Figura 4.4 – Aplicação de clareador Pola Office→ 35% (A); Superfície vestibular com clareador (B). 

 

 
 

   Tabela 4.1 – Especificação do clareador dental 

 
Clareador Fabricante-Lote Composição PH Protocolo Aplicação 

 
 

Pola Office 
Bulk Kit 

(PO) 

SDI Limited, 
Bayswater, 

Victoria 
Austrália 

 
151391/2017 

Liquido: Peróxido 
de hidrogênio 

35%, água 
Pó: espessante, 

catalisador, 
pigmento, agente 
dessensibilizante 

 
 
 

3.6 

 
 

1 sessão 
3 aplicações de 8 

minutos por 
aplicação 

 
 
 

. 
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O tempo de protocolo de aplicação do gel clareador seguiu as instruções do 

fabricante (tabela 4.1.). 

Durante o procedimento clareador o gel foi movimentado com um aplicador 

descartável (Microbrush® KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil), para liberação de 

eventuais bolhas de oxigênio formadas. Todo o procedimento clareador foi realizado 

em temperatura ambiente. 

Para remoção desse gel, as amostras foram lavados com água destilada  e 

em seguida secas com jato de ar. 

Após o clareamento as amostras ficaram armazenados em saliva artificial em 

estufa a 37ºC (Scaramucci et al. 2013). 
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4.4  Fragmentos cerâmicos 

 
 
 

Os fragmentos de cerâmica foram confeccionados, previamente em 

laboratório, na cor correspondente a A1 da escala Vita (Vita, Alemanha), retirados de 

uma pastilha Dissilicato de Lítio (Rosetta A1/C14) 

Os fragmentos tinham 1,5mm de espessura e dimensões de 2mm por  3mm, 

simulando restaurações indiretas do tipo facetas laminadas. As medidas dos 

fragmentos foram conferidas através de um paquímetro digital (Starret, MA, USA). 

(Figura 4.2.) 

 
 
 

Figura 4.2. – Bloco dissilicato de Lítio (A); Fragmentos resultantes do corte do bloco de Dissilicato de 
Lítio (B). 
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4.5 Tratamento da superfície interna do fragmento 
 
 

A superfície a ser aderida de cada fragmento em cerâmica (IvoclarVivadent, 

Schaan, Liechtenstein), recebeu uma marcada com caneta marcadora definitiva para 

diferenciá-la da outra face que foi condicionada com ácido fluorídrico a 10% (IPS 

ceramic Elching Gel® IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) durante  20s.  Após 

condicionamento cada um dos fragmentos foi lavado e seco com jatos de ar. Em 

seguida o silano Monobond-S® (IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) foi aplicado 

por 60s, seco com jatos de ar em seguida foi aplicado o adesivo do Kit Variolink 

Veneer® (IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) conforme recomendações do 

fabricante. (Tabela 4.2.). 

 
 

4.6 Tratamento da superfície dentária 
 
 
 

As superfícies dentárias foram condicionadas com ácido fosfórico 37% Total 

Etch® (IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein), por 15s, lavadas por 10s e secas com 

jato de ar. Após isso foi aplicado em duas camadas o adesivo do Kit Variolink Veneer® 

(IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein), ExciTE F Dose única 0,1g, os excessos 

foram removidos com leves jatos de ar por 2-5s, sem serem fotoativados, seguindo as 

orientações de cimentação do fabricante. (Tabela 4.2.) 

 

 
 
 
4.7 Cimentação do fragmento 

 
 
 

O cimento resinoso (Variolink Venner ® Ivoclar Vivadent) foi proporcionado 

através da seringa do Kit Veneer IvoclarVivadent® e foi utilizada uma espátula 

metálica (Heraeus-Kulzer/Wehrhein, Alemanha), (Figura 4.5.). para dispor sobre a 

superfície uma porção de cimento compatível com o tamanho do fragmento cerâmico. 
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 Com o auxilio de uma pinça clínica o fragmento com o cimento resinoso, foi 

posicionado sobre a superfície de esmalte, os excessos foram removidos com 

aplicadores descartáveis (Microbrush® KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil). 

Sobre o conjunto dente/restauração uma carga de 500g foi aplicada por 10 

segundos (De Menezes et al. 2006; Aguiar, 2009), com auxílio de um equipamento de 

pressão, para padronizar a força de assentamento da restauração indireta e promover 

a melhor acomodação e maior lisura da mesma. (Figura 4.6.).  A ponta do  fotoativador 

(BluephaseN-IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) foi posicionada 

perpendicularmente sobre o fragmento do material restaurador e acionada por 20s 

com a potência de 1000mW/cm2. 
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Tabela 4.2 – Protocolo de aplicação do fabricante do cimento adesivo 
 

Cimento Fabricante- Composição Indicações Protocolo Aplicação 
    Tratamento preliminar da 
    restauração; Aplicação de 
    silano (monobond Plus- 
    60s); 

    Secar com jato de ar (Não 
    lavar); 

    Tratamento preliminar da 
    superfície dental; 

    Aplicação de gel de ácido 
    fosfórico a 37% (Total 
    Etch), durante 15s); 

    Lavar completamente com 
 
 
 

Variolink 

Veneer→ 

IvoclarVivadent 

Schaan, 

Liechtenstein. 

Dimetacrilato; 
Dióxido de 

Silício; Trifloreto 
de itérbio 

Catalizadores; 

Cimentação 

Adesiva de 

Restaurações 
de cerâmica e 
de compósito 

copiosa quantidade de água 
durante 5s; 

Remover os excessos de 
agua deixando superfície 

seca; 

  
U10058/2016 

Estabilizadores; 

Pigmentos 

com pequenas 
espessuras 
(<2.0mm) 

Aplicação do agente de 
ligação (ExciTE→); 

Aplicação do cimento 
    resinoso(VariolinkVeneer→); 

    Posicionamento da 
    restauração; 

    Remoção dos excessos; 

    Fotopolimerização por 10s- 
    30s; 

    Acabamento e polimento 
    (eliminar excessos com 
    pontas de acabamento 
    diamantadas ou disco 
    flexíveis de polimento); 
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Figura 4.5. – Processo de cimentação dos fragmentos cerâmicos; Material para cimentação Kit 
VariolinkVeneer→ (A); Condicionamento ácido fluorídrico 10% (B); Aplicação na peça 
do ácido (C); Aplicação de silano monobond→ nos fragmentos (D); Condicionamento 
com ácido fosfórico 37% na superfície dental (E); Lavagem e secagem das amostras 
(F); Aplicação de adesivo ExciTE→ (G);Inserção do cimento resinoso(H);aplicação de 
carga(I);Fotopolimerização(J);amostra com fragmento cimentado(K) 
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Figura 4.6. – Equipamentos de pressão com carga de 500g (A); Aplicação de carga  sobre espécime. Conjunto 
(substrato/matriz com cimento/poliéster/lamínula de vidro) posicionado no dispositivo adaptado para cimentação  
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4.8 Ciclagem Térmica 
 
 
 

        A termociclagem tem como objetivo simular as variações de temperatura 
intra- oral, criando estresses mecânicos na interface entre dois materiais, resultado da 
contração e expansão dos mesmos ao aquecimento e resfriamento.  (El-Araby AM, 
Talic YF. 2007) 

 

A ciclagem térmica foi realizada em todos os grupos (G1,G2 e G3) após a 
cimentação dos fragmentos cerâmicos, com intuito de simular o envelhecimento dos 
espécimes in vitro.  

 
Foram realizados conforme recomendação ISO 11405, 500 ciclos com a 

temperatura variando de 5ºC a 55ºC (Termocicladora do laboratório de Dentística 

FOUSP, Nova Ética® (Figura 4.7.),  com tempo de espera de 2 minutos.   

 

 
 
             Figura 4.7. – Termocicladora 
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4.8. Tomografia por coerência ótica (OCT) 
 
 
 
 
 

Todas as amostras foram analisadas por OCT, em 2 momentos, imediatamente 

após a cimentação e após termociclagem. 

 
Esse equipamento utiliza um led superluminescente e opera em um  

comprimento de onda de 930nm com resolução de 6,0µm. Foram realizadas imagens 

em tempo real através de uma ponta de prova em fibra ótica, o sistema foi capaz de 

alcançar a amostra dentro do fluxo lâminar, sem a necessidade de contato. (Figuras: 

4.8.; 4.9 e 4.10) Como esta é uma técnica não destrutiva, cada espécime foi avaliado 

imediatamente após a cimentação e depois da TC (Termo Ciclagem) 

Para melhor posicionamento vertical na mesa analisadora, cada matriz 

acrílica foi previamente recortada(Figura 4.9) com auxilio de fresas de tungstênio 

multilâminadas Carbide (American Burss - PM 1251).  Após posicionamento, o feixe 

de luz laser posicionado a 90º da superfície da restauração. Uma imagem transversal 

em 2D foi obtida a cada 500µm a partir da interface do substrato de esmalte, sendo 

assim uma imagem por amostra. Em cada imagem da restauração foi avaliado a 

presença de fendas na interface dente/restauração.  
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Figura 4.8. – Esquema de funcionamento de OCT

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.9.  –  Desgaste horizontal da matriz acrílica e fixação da amostra sobre um translator XY para 
obter a imagem  em OCT. 
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4.9. Imagens por OCT 
 

 
 

As imagens foram avaliadas por 3 examinadores, os mesmos foram orientados 

para analisá-las a olho nu com iluminação natural direta após a calibração, registrando 

os resultados obtidos em quadros fornecidos pelo pesquisador.  

 
A imagem de cada espécime foi capturada pelo OCT e foi atribuído um escore 

de acordo com a presença ou não de fendas:  

0– sem fenda na interface; 1 – fenda superficial; 2 – fenda profunda.  

Cada examinador atribuiu a cada um dos corpos de prova um escore de fendas 

em escala previamente detalhada. 

   Os escores obtidos foram tabulados e os dados analisados estatisticamente 

utilizando os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. 

Foram consideradas como fendas, as áreas de maior retro espelhamento da luz 

visualizadas como pontos brancos na imagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 

 
 

Figura 4.10 – Obtenção da imagem da área a ser analisada; superfície de esmalte/cimento 
resinoso/restauração indireta. 
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Figura 4.11 – Determinação das áreas visualizadas na imagem 
(E) superfície de esmalte; (C) cimento resinoso  
(R) Restauração indireta. 
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Figura 4.12 – Escala em 500µm de microinfiltração para esmalte; sem microinfiltração (A); Presença de 
fenda para amostra submetida ao clareamento dental prévio 24h (B); Ausência de fenda 
para amostra submetida ao clareamento dental prévio 7 dias (C); Presença de fenda após 
termociclagem e clareamento prévio 24h (D) 
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5 RESULTADOS 
 
 
 

A avaliação dos resultados foi feita pela análise de imagens geradas pelo 

equipamento de tomografia por coerência ótica numa escala de 500µm. 

 Como resultado de cada espécime, foi calculada a moda entre os 3 

examinadores. (Tabela 5.2) 

 

Os resultados originais constituíram de 60 escores de “fendas” referentes aos 

3 grupos (G1, G2, G3), analisados imediatamente após a cimentação e após a termo 

ciclagem com 10 repetições. (Tabela 5.2) 

 
Tabela 5.2. – Valores dos escores obtidos para cada espécime nos 6 grupos 
 

 
 IM: Imediatamente após cimentação    T:  Após Termociclagem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Para a análise estatística foram utilizados o teste de Kruskal–Wallis (Tabela 

5.3.), para a comparação entre os grupos, G1, G2 e G3, imediatamente após a 

cimentação e depois da termociclagem. A comparação entre os grupos imediatamente 

após a cimentação, demonstrou não haver diferença estatisticamente significante 

(p=0,7463). 

 

   
  Tabela 5.3. – Teste de Kuskal-Wallis 
 

H = 0,5852 

Graus de Liberdade = 2 

(p) Kruskal-Wallis = 0,7463 não significante 
 

 

A comparação entre os grupos G1, G2 e G3 após a termociclagem, 

demonstrou haver diferença estatisticamente significante (p<0,0001) e pela 

comparação dois a dois pelo teste complementar de Dunn, detectou-se que o G2 

(cimentado após 24H do clareamento, apresentou maiores fendas que o G1 e G3. 

(Tabela 5.4) 

 
 
  Tabela 5.4. -  Comparação entre grupos após termociclagem 
 

H =    18.9551 
Graus de Liberdade =    2 

(p) Kruskal-Wallis = < 0.0001 

G1 = 112.0000 

G2 =    251.5000 

G3 =  101.5000 

G1 T (posto médio)  =  11.2000 (a) 

G2T (posto médio)   =  25.1500 (b) 

G3 T (posto médio)     =  10.1500 (a) 
 

*Letras diferentes, valores de médias de escores diferente 

Comparação entre G1xG2XG3 imediatamente após a cimentação: Resultados 

Comparação entre G1X G2 X G3 após a termociclagem 
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Para a comparação de cada grupo imediatamente após a cimentação e depois 

da termociclagem, foi utilizado o teste de Wilcoxon e os resultados demonstraram que: 

Os grupos G1 (p=0,3173) e G3 (p=0,1797) não tiveram diferença significante 

após a termociclagem, e no grupo G2 (p=0,0073) foi encontrado maior fenda após a 

termociclagem 
 
 

 

G1 IM X G1 Termo 
 

T = 0 
Número de pares = 10 

Z = 1 

p-valor (unilateral) = 0,1587 
p-valor (bilateral = 0,3173 Não significante 

 
 

G2 IM X G2 Termo 
T = 0 

Número de pares = 10 

Z = 2,6656 

p-valor (unilateral) = 0,0038 

p-valor (bilateral = 0,0077  Significante ao nível de 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 

G3 IM X G3 Termo 
T = 0 

Número de pares = 10 
 

Z = 1,3416 

p-valor (unilateral) = 0,0899 

p-valor (bilateral = 0,1797  Não significante (p>0,05) 
 

Comparação de cada grupo imediato X Termociclado – Teste de Wilcoxon 
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Para ilustração das diferenças encontradas na análise estatística, os 60 

dados foram transformados em postos e foram calculadas as médias dos postos de 

cada grupo, apresentados na tabela 5.4. 

 
 
 

Tabela 5.5. – Média dos postos dos grupos estudados. Letras diferentes significam 
grupos com diferenças estatisticamente significante. 

 
 

Média dos postos 

G1 IM 26,6500 a 
G2 IM 24,1000 a 

G3 IM 21,5500 a 

G1 T 29,2000 a 

G2 T 54,8500 b 
G3 T 26,6500 a 
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Analisando o gráfico (Figura 5.1.) Pode-se notar que o grupo G2 após a 

termociclagem se destaca com o maior valor de fenda. 

 
 
 

Figura 5.1 -  Gráfico  da média dos postos G1, G2 e G3 imediata e pós termociclagem 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
 

Este estudo in vitro, avaliou o efeito do tratamento clareador prévio a 

cimentação de restaurações indiretas na interface dente/restauração. A presença de 

fendas foi adotada como parâmetro de avaliação, considerando-se que um selamento 

marginal adequado é um dos principais fatores para a durabilidade das restaurações 

(Heintze, 2010; Park et al 2015). Considerou-se neste estudo científico dois tempos 

clínicos diferentes de forma a testar qual o melhor protocolo clínico a  ser utilizado. 

Dessa forma foi considerada uma cimentação24hrs após o clareamento e uma 

cimentação 7 dias após clareamento. 

 

Foi avaliado o efeito do clareador dental, técnica consultório à base de 

peroxido de hidrogênio 35% na superfície dental vestibular. 

O pH do material clareador (Pola Office®) utilizado nesse estudo é ácido. 

Segundo Abe, AT (2014) o material clareador com ácido promove uma diminuição  na 

dureza do esmalte, relacionada a desmineralização de estrutura dental, aumentando 

a possibilidade de ocorrência de fendas na interface dente/  restauração 

 

De acordo com Mondelli et al. 2010, um dos fatores que determina a 

longevidade das restaurações é a presença ou ausência de fendas na interface  dente 

restauração. 

 

O protocolo clínico, de intervalos entre o procedimento clareador prévio e as 

restaurações, tem grande importância clínica. Com a manutenção do vedamento 

marginal, o risco de microinfiltraçoes se torna menor e aumenta a  longevidade clínica 

das restaurações. 



62 
 

 

Os estudos sobre a interferência do clareador na interface dente/restauração, 

(Bortolloto T et al. 2015) utilizam diferentes tipos de teste (microinfiltração, MEV, 

análise confocal e microdureza) que de maneira geral utilizam técnicas que destroem 

os espécimes. Por outro lado, a utilização da análise por meio de OCT é uma técnica 

não destrutiva, o que permitiu a avaliação das fendas em uma mesma região e em 

tempos diferentes. 

 

Foram detectadas fendas na interface dente/restauração, a perda na 

adaptação marginal, provocou um aumento na intensidade de sinal de retro 

espalhamento, devido à reflexão da luz nas bordas do defeito, o que gerou 

imagem(2D) , medidas em escala de cinza no grupo, em que a cimentação foi 

realizada, 24 hrs após a aplicação do agente clareador, considerou-se então que o 

clareamento provocou um efeito deletério na adaptação marginal das restaurações, o 

que pode, a longo prazo levar a infiltração marginal. 

 

De acordo com Bakhsh et al. 2011, na maioria das restaurações há formação 

de fendas. Isso pode ser observado nesse estudo pois, antes da termociclagem, 

alguns espécimes apresentaram fenda, e isso pode estar relacionado com a contração 

de polimerização do cimento resinoso. A contração de  polimerização ainda é uma 

característica dos materiais resinosos e requer cuidados clinicamente. 

 

Cavalli et al. 2005, avaliou a ação dos clareadores na camada de adesivo, 

afirmando que os radicais de oxigênio podem agir na cadeia polimérica e com isso 

acelerar a degradação da interface adesiva em restaurações em resina composta. 

Pode-se fazer uma analogia deste estudo já que a camada de adesivo aplicada 

previamente à cimentação de uma restauração indireta, poderá também sofrer 

degradação de sua interface pela ação da liberação de radicais de oxigênio sobre a 

cadeia polimérica. 

 

A degradação na interface adesiva induzida por peróxido de hidrogênio ainda 

não está completamente elucidada, pois existem diferentes materiais restauradores, 

adesivos, clareadores e diferentes protocolos de aplicação desses materiais, o que 

dificulta conclusões definitivas (Roubickova et al., 2013). 
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As falhas adesivas podem ocasionar falhas no vedamento, levando a 

problemas, como cárie secundária, descoloramento marginal, inflamação pulpar, 

hipersensibilidade e consequentemente falha nas restaurações. O que deve ser 

evitado clinicamente. Dessa forma, esse estudo pode recomendar que em um 

protocolo clínico de cimentação de restaurações cerâmicas indiretas, após 

clareamento, o tempo de 7 dias é mais seguro que 24 hrs, tendo promovido menor 

quantidade de fendas após o envelhecimento. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 
Com base nos resultados obtidos e na metodologia utilizada, pode-se  

concluir: 

 

 A cimentação de restaurações indiretas em dentes submetidos a 

clareamento dental, quando realizada após 7 dias promoveu melhor adaptação 

na interface. Justificando um protocolo clinico que promove menor quantidade de 

fendas na interface dente/restauração. 
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ANEXO- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Avaliação In Vitro na Adaptação marginal de restaurações indiretas submetidas ao 
clareamento dental 

Pesquisador:  SILVIA STUBER FOGLI 
Área Temática: 
Versão:  2 
CAAE: 65007717.3.0000.0075 
Instituição Proponente: Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia 
Patrocinador Principal:   Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 1.981.737 

 
 

Apresentação do Projeto: 
A presente pesquisa se propõe a avaliar possíveis falhas na cimentação de fragmentos cerâmicos sobre 
substrato de esmalte dentário previamente submetidos ao clareamento dental e analisados pelo sistema de 

tomografia por coerência ótica. O ensaio experimental será realizado in vitro, fazendo uso de trinta pré molares 

superiores humanos. Estes serão separados em três grupos: G1(10) - cimentados sem clareamento; G2(10) - 

cimentados com clareamento prévio 24h; e G3(10)- cimentados com clareamento prévio  de  15 dias. 

Objetivo da Pesquisa: 
Apontar qual(is) dos tempos clínico de clareamento dental prévio à cimentação apresenta diferença 
significativa frente aos desafios das falhas n momento da cimentação. Refletindo assim, qual associação de 

materiais resultaria numa maior resistência adesiva à estrutura dental. Situação em que as principais 

finalidades são evitar a microinfiltração marginal, estando a adesão desse material diretamente relacionada   a 

esses fatores, bem como, justificar a escolha de um protocolo frente a cimentação de restaurações indiretas 

em cerâmicas como Dissílicato de lítio com cimento resinoso. Sendo que uma das técnicas implica, inclusive, 

num ganho de tempo ao profissional, já que o clareamento é aplicado previamente à cimentação das 
cerâmicas. 
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