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RESUMO 
 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da base de cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) e das técnicas de inserção 

incremental de resina composta na interface de parede circundante de restauração 

adesiva à dentina. Foram confeccionadas cavidades com 4,5mm X 3mm X 5mm em 

52 molares humanos extraídos divididos em 4 grupos: Grupo 1 (controle): Sistema 

Adesivo (Adper™ Single Bond) + Resina Composta (Filtek Z250) com inserção em 2 

incrementos horizontais (Fator C = 5); Grupo 2: Sistema Adesivo (Adper™ Single 

Bond) + Resina Composta (Filtek Z250) em 4 incrementos oblíquos (Fator C=2); 

Grupo 3: Base de CIVMR (Vitrebond) + Sistema Adesivo (Adper™ Single Bond) + 

Resina Composta (Filtek Z250) em 2 incrementos horizontais (Fator C = 5) e Grupo 

4: Base de CIVMR (Vitrebond) + Sistema Adesivo (Adper™ Single Bond) + Resina 

Composta (Filtek Z250) em 4 incrementos oblíquos (Fator C = 2).  Após a 

restauração, os dentes permaneceram em água deionizada em estufa a 37ºC por 24 

horas. Depois foram seccionados em uma máquina de cortes com disco de 

diamante em espessura de 0,8mm no sentido vestíbulolingual. Uma fatia de cada 

dente foi separada aleatoriamente para análise em Microscópio Confocal para 

verificação e mensuração de fendas internas na interface dentina/resina composta. 

As demais fatias foram seccionadas para a confecção de palitos (0,8mm X 0,8mm) 

que foram submetidos a testes de microtração em uma máquina de ensaios 

universal EMIC. Os resultados de resistência de união foram submetidos à análise 

de variância a dois critério ANOVA a 5% e ao teste de Fisher para as variáveis de 

presença de fendas internas. Não houve diferença estatisticamente significante entre 

os quatro grupos (p>0,05) com relação à resistência adesiva. Quanto à presença de 

fendas internas, foi evidenciada sua presença nos grupos 1, 3 e 4, sem diferença 

estatisticamente significante entre os grupos testados (p>0,05). Conclui-se, portanto, 

que o uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina e das 

técnicas de inserção incremental de resina composta não influenciam a resistência 

adesiva e presença de fendas da resina composta à dentina. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Preparo da cavidade dentária. Cimentos de ionômeros de 

vidro. Resinas Compostas. Polimerização. Resistência à tração. 
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ABSTRACT 

 

Effect of resin-modified-glass-ionomer linning and composite placement on 
adhesive interface 

 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of resin-modified-glass-

ionomer linning and incremental technique on the bond strength of the composite 

restoration interface. Methods: Cavities were made (4.5mm X 3mm X 5mm) in 52 

extracted human molars, divided into 4 groups: Group 1 (control) – no linning + two 

horizontal increments (C Factor = 5); Group 2: no linning + four oblique  increments 

(C Factor = 2); Group 3: RMGIC linning (Vitrebond) + two horizontal increments; and 

Group 4: RMGIC linning (Vitrebond) + four oblique increments. All teeth were 

restored with Adper™ Single Bond and Filtek Z250 and stored in deionized water at 

37oC for 24 hours before sectioned into 0.8mm sticks (bucco-lingually). One slice of 

each tooth was randomly selected for confocal microscopy for analysis of the 

interface resin/dentin. The other slices were sectionated in sticks (mesio-distally) for 

microtensile test in a Universal Testing Machine (EMIC) at 0.5mm/min. The data 

were analyzed by Two-way ANOVA (5%) and Fisher’s test for variables of presence 

of gap. No statistical difference on adhesive strength among groups (G1 – 14.55 ± 

4.228 MPa, G2 – 17.25 ± 7.31 MPa, G3 – 12.81 ± 4.97 MPa and G4 – 13.39 ± 4.115 

MPa). No significant statistical difference was observed regarding the presence of 

gap at the interface dentin/resin among groups (p>0.05). It can be concluded, that 

resin-modified glass-ionomer cement linning and resin composite techniques showed 

no effect on the adhesive interface to dentin. 

 

KEYWORDS: Dental cavity preparation.  Glass ionomer cement. Composite resins. 

Polymerization. Tensile strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A restauração de dentes posteriores com materiais de inserção direta mudou 

significativamente nos últimos anos. Antes de 1980, o amálgama era claramente o 

material restaurador de escolha para tais casos, sendo o mais empregado pela 

maioria dos cirurgiões-dentistas. No entanto, uma série de implicações como a 

constante busca por procedimentos restauradores menos invasivos, a controvérsia 

relacionada ao mercúrio, além da solicitação cada vez maior dos pacientes por uma 

restauração agradável do ponto de vista estético, começou a direcionar os 

profissionais para o estudo de materiais alternativos ao amálgama. 

Buonocore, em 1955, deu início à evolução dos sistemas restauradores 

estéticos, através da técnica de condicionamento ácido do esmalte, seguido pelo 

desenvolvimento das resinas compostas por Bowen, em 1962 e pelo conceito de 

hibridização da dentina formulado por Nakabayashi et al., em 1982. Esses três 

eventos são responsáveis por grandes avanços na Odontologia Restauradora. 

Atualmente, as resinas compostas são a opção de tratamento da maioria dos 

pacientes (GORDAN et al., 2007; OTTENGA; MJÖR, 2007; NIU et al., 2009; 

TAGAMI et al., 2010) e vários estudos clínicos comprovam o excelente desempenho 

clínico destas (OPDAM et al., 2007; KRÄMER et al., 2009; KIREMITCI; ALPASLAN; 

GURGAN, 2009; OPDAM et al., 2010; ARHUN; CELIK; YANAMEL, 2010). 

Apesar das diversas vantagens das resinas compostas, a contração de 

polimerização é considerada seu maior problema (LABELLA et al., 1999; CUNHA et 

al. 2007;  FERRACANE, 2008;  PETROVIC; ATANACKOVIC, 2008; TAKAHASHI, et 

al., 2010), pois refere-se a uma aproximação molecular quando existe a conversão 

dos monômeros em polímeros (cadeia polimérica) durante a reação de 

polimerização (SAKAGUCHI et al., 1992; CONDON; FERRACANE, 2000; VAN 

ENDE et al., 2010), o que é representado na prática por uma diminuição no volume 

da restauração (IRIE; SUZUKI; WATTS, 2002; PETROVIC, ATANACKONIC, 2008). 

Esse acontecimento é inevitável por ser inerente ao processo de “endurecimento” do 

material (RUEGGERBERG, 1999; SAKAGUCHI, 1999; CHO et al., 2006; 

KAKABOURA et al., 2007). Assim, quanto maior a conversão dos monômeros em 

polímeros, maior a contração de polimerização (RUEGGEBERG, 1999, OKAMURA; 
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MIYASAKA; HAGIWARA, 2006; VAN DIJKEN; LINDBERG, 2009). Dessa forma, a 

contração de polimerização pode comprometer a adaptação marginal da 

restauração, originando aberturas microscópicas nas margens cavitárias e 

permitindo a passagem de bactérias, fluidos, substâncias químicas, moléculas e 

íons, que é definida como microinfiltração (KIDD, 1976; CALHEIROS et al., 2004; 

FLEMING et al., 2007; CADENARO et al., 2008). 

A infiltração marginal que ocorre entre o material restaurador e o dente é um 

grande indicativo de insucesso das restaurações, pois conduz à descoloração 

marginal, sensibilidade pós-operatória, hipersensibilidade crônica, reincidência de 

cárie e complicações pulpares (GOING, 1972; KIDD, 1976; GORDAN et al., 2007; 

CABRERA; MACORRA, 2007; KRÄMER et al, 2009). 

Alguns fatores envolvidos na tentativa de minimizar os efeitos negativos da 

contração de polimerização são: técnica incremental (DAVIDSON; DE GEE; 

FEILZER, 1984; HE et al., 2008; PARK et al., 2008; VAN ENDE et al., 2010), que 

consiste na inserção de pequenos incrementos de resina composta na cavidade, 

polimerizados separadamente, o que favorece o relaxamento do material pelo 

aumento da área de superfície livre para alívio das tensões de contração de 

polimerização; utilização de bases cavitárias de alta resiliência e baixo módulo de 

elasticidade (KEMP-SCHOLTRE; DAVIDSON, 1990, CHUANG et al., 2003; 

SVIZERO et al., 2005); modulação da fotoativação da resina composta, para um 

posicionamento mais favorável das moléculas durante a polimerização, diminuindo a 

tensão interna do material na interface (FEILZER; DE GEE; DAVIDSON, 1987; 

CHYE et al., 2005; NEO et al., 2005; PFEIFER; BRAGA; FERRACANE, 2006; 

CUNHA et al., 2007). 

A utilização de uma camada intermediária (MASON; FERRARI, 1994) com um 

material de alta resiliência e baixo módulo de elasticidade (KEMP-SCHOLTRE; 

DAVIDSON, 1990; DAUVILLIER; AARNTS; FEILZER, 2000; BRAGA; HILTON; 

FERRACANE, 2003; DE JAGER; PALLAV; FEILZER, 2004), como o cimento de 

ionômero de vidro (CIV) ou o cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

(CIVMR), permite um alívio das tensões provenientes da contração de polimerização 

e da própria mastigação, além de proporcionar a necessidade de uma menor 

quantidade de resina composta para preencher a cavidade (KREJCI I.; LUTZ; 

KREJCI D., 1988; ARAÚJO, et al., 1995).  
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Além do uso de uma base resiliente, outro fator que pode contribuir para a 

diminuição das tensões na interface adesiva é a configuração cavitária (Fator–C), 

que define a relação existente entre a forma do preparo cavitário e a capacidade de 

alívio das tensões provenientes da contração de polimerização e que se expressa 

pela razão entre o número de superfícies aderidas e o número de superfícies livres 

do incremento de resina composta (FEILZER; DE GEE; DAVIDSON, 1987). Quanto 

menor a relação entre o número de superfícies aderidas e de superfícies livres, 

maior o relaxamento das tensões oriundas da contração de polimerização, 

favorecendo, assim, a interface adesiva (CARVALHO et al., 1996; FEILZER; DE 

GEE; DAVIDSON, 1988; HE et al., 2008). Dessa forma, quanto mais áreas de 

superfícies livres forem estabelecidas após a inserção do material, maior a 

possibilidade de alívio do estresse após a polimerização (FEILZER; DE GREE; 

DAVIDSON, 1987; REIS et al., 2003; NIU et al., 2009). A técnica de inserção 

incremental permite a redução do fator C (FRANCO; LOPES, 2003, NIKOLAENKO 

et al., 2004; TSAI; MEYERS; WALSH, 2004; LOGUERCIO; REIS; BALLESTER, 

2004), principalmente quando utilizada a forma oblíqua de inserção, em que uma 

pequena porção é inserida na cavidade sem unir a parede vestibular com a lingual, 

reduzindo os vetores de força neste sentido vestíbulo-lingual, o qual tem maior 

potencial para romper a união dente-restauração (FRANCO; LOPES, 2003; NIU et 

al., 2009) 

Assim, considerando que os efeitos negativos da contração de polimerização 

podem ser diminuídos de acordo com a técnica de inserção de resina composta e o 

uso de bases de cimento de ionômero de vidro, este estudo se propôs avaliar o 

efeito da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina e das técnicas 

de inserção incremental de resina composta na interface de parede circundante de 

restauração adesiva à dentina. 
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O desenvolvimento de um material restaurador estético de uso direto com 

características permanentes sempre foi a maior preocupação da Odontologia. As 

resinas compostas surgiram como resposta aos anseios à obtenção de um material 

que atendesse às exigências dos pacientes por uma restauração agradável do ponto 

de vista estético, além da constante busca por procedimentos restauradores menos 

invasivos. 

São basicamente constituídas por uma matriz orgânica, partícula inorgânica e 

por um agente silano de ligação, que conecta a partícula e a matriz. A matriz 

orgânica contém um ou mais monômeros de base, tais como o Bis GMA (bisfenol A 

glicidilmetacrilato) e/ou UDMA (uretano dimetacrilato), monômeros diluentes como 

TEGDMA (trietileno glicoldimetacrilato) e vários aditivos, como fotoiniciadores 

(comumente a canforoquinona), co-iniciadores, inibidores de polimerização e 

fotoestabilizadores (POLYDOROU et al., 2007). Essa adição de diluentes é 

necessária para que seja possível a manipulação do Bis GMA, pois trata-se de um 

monômero de alta viscosidade. No entanto, a adição de diluentes é o fator 

responsável pelo aumento da sorção de água e contração de polimerização 

(CONDON; FERRACANE, 2000; WEINMANN; THALACKER; GUGGENBERGER, 

2005; ILIE et al., 2007). 

As resinas compostas fotopolimerizáveis vêm sofrendo aprimoramento na sua 

composição, tipo, formato e quantidade de carga inorgânica, proporcionando 

restaurações com bom desempenho clínico (MITRA; WU; HOLMES, 2003; 

MANHART; CHEN; HICKEL, 2009; CELIK; ARHUN; YAMANEL, 2010; ARHUN; 

CELIK; YAMANEL, 2010). Entretanto, apesar dessa constante evolução, ainda 

apresentam limitações, tais como baixa resistência ao desgaste, principalmente nas 

regiões de contato oclusal, e contração de polimerização (RUEGGERBERG et al., 

1993; MAZUR, 2001; TAKAHASHI et al.,2010). 

As moléculas de monômeros encontram-se separadas umas das outras a 

uma distância determinada por forças de coesão secundárias denominadas de Van 

der Waals. Todavia, no momento da formação da rede polimérica, ligações 

covalentes são estabelecidas. Como a distância de 0,3 a 0,4 nanômetros 
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determinada pelas forças de Van der Waals entre as moléculas de monômeros é 

maior quando comparada á distância de 0,15 nanômetros das ligações covalentes 

estabelecidas durante a reação, ocorre, como consequência, a aproximação dessas 

moléculas, resultando em uma redução no volume do material durante a 

fotopolimerização (PEUTZFELDT, 1997; FERRACANE, 2005). Essa transformação é 

chamada de grau de conversão e determina a contração volumétrica da resina 

(DEWAELE et al. 2006a). A contração de polimerização e o grau de conversão dos 

monômeros são manifestações do mesmo processo. Muitos autores relacionam a 

quantidade de contração com o grau de conversão considerando que a contração 

volumétrica aumenta com o aumento do grau de conversão dos monômeros 

(BRAGA; FERRACANE, 2002; FERRACANE, 2005; DEWAELE et al., 2006a; VAN 

DIJKEN; LINDBERG, 2009). 

Como resultado desse processo, durante a conversão dos monômeros e a 

ocorrência da contração de polimerização, tensões são geradas na interface adesiva 

e se essa tensão for de uma magnitude superior à resistência adesiva do material 

restaurador ao substrato dental, uma fenda marginal irá se formar na interface 

dente/restauração, resultando no aparecimento de microinfiltrações permitindo a 

passagem de bactérias, fluidos, moléculas ou íons entre a parede cavitária e o 

material restaurador (KIDD, 1976 SAKAGUCHI et al., 1992; CALHEIROS et al., 

2004; FLEMING et al., 2007; CADENARO et al., 2008), e é acompanhada de 

possíveis sequelas tais como, fratura do substrato dental, sensibilidade térmica, 

irritação pulpar e cárie reincidente (DAVIDSON; DE GEE, 1984; PEUMANS et al., 

2000; LEE et al., 2007; KRÄMER et al., 2009).  

A tensão produzida dentro e ao redor da restauração, dependendo da 

magnitude, pode gerar diferentes mecanismos de falhas: falha coesiva que ocorre 

dentro do mesmo material ou do dente, ou falha adesiva na interface, que pode 

ocorrer na interface interna, levando à formação de uma fenda entre o material e a 

superfície dentária (DAVIDSON; DE GEE; FEILZER,1984; FIGUEIREDO REIS et al., 

2003;  FÉLIX et al., 2007). Essa magnitude das tensões provenientes da contração 

de polimerização difere entre os materiais, especialmente pela variação encontrada 

na concentração de partículas de carga, que conduz a diferentes valores de módulos 

de elasticidade e de contração linear (CRIM, 1988; KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON, 

1990; FERRACANE, 2005). Materiais que apresentam menor rigidez proporcionam 

maior escoamento do estresse de contração, o que resulta em restaurações com 
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melhores selamentos marginais (KEMP-SCHOLTRE; DAVIDSON, 1990; 

DAUVILLIER et al., 2000; OPDAM et al., 2010; TAKAHASHI, 2010). 

A microinfiltração marginal está presente em todas as restaurações dentárias, 

após algum tempo da sua realização, uma vez que não há material restaurador com 

as mesmas propriedades físicas e mecânicas das estruturas dentárias, entretanto, é 

nas restaurações de resina composta que ela se apresenta em grande magnitude, 

devido à própria constituição da resina composta e aos fenômenos envolvidos na 

sua polimerização (DA CUNHA MELLO et al., 1997; DE MUNCK, 2005; ATTA, 2006; 

HASHIMOTO, 2010)  

Hanning e Friedrichs (2001) demonstraram que a porcentagem de fendas 

existentes em restaurações de resinas compostas realizadas in vivo pode variar 

entre 14% e 54% do total de interfaces, dependo do material e da técnica utilizada. 

Atualmente, é bem estabelecido e aceito, que a magnitude da tensão de 

contração gerada depende de fatores como a geometria do preparo cavitário, o 

volume de resina composta inserida, a composição do material restaurador e a 

forma de se proceder a fotoativação (DAVIDSON; DE GEE, 1984; 

BOUSCHLECHER; RUEGGEBERG, 2000; CHYE et al., 2005; FERRACANE 2005; 

VAN DIJKEN, 2010). 

Bausch et al. (1982) definiram a contração de polimerização como o resultado 

do reordenamento molecular em um espaço menor ao requerido durante a fase 

líquida (gel viscoso) do material. A polimerização de radicais ocorre em três fases: 

pré-gel, ponto de geleificação e pós-gel. Durante a polimerização de um material que 

apresenta alta fluidez e baixo módulo de elasticidade, fase pré-gel, ele é capaz de 

fluir ou sofrer deformações livremente nas superfícies não aderidas, compensando o 

estresse da contração de polimerização (RUEGGEBERG, 1999; PEUTZFELDT; 

ASMUSSEN, 2004). Porém, enquanto ocorre a progressão da polimerização, a 

viscosidade aumenta e sua capacidade de fluxo diminui. Da mesma maneira, o 

módulo de elasticidade também aumenta e torna a deformação plástica mais difícil 

(KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON, 1990; CUNHA et al., 2007). O momento em que o 

material não pode compensar totalmente a contração de polimerização, traduzindo o 

movimento em forças de contração, é definido como ponto de geleificação 

(RUEGGEBERG, 1999; SAKAGUCHI, 1999). A contração pós-gel é caracterizada 

pelo desenvolvimento de forças internas no material, consequência do 

reordenamento molecular (movimentos viscoelásticos) e da sua impossibilidade em 
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compensar a contração de polimerização através de fluxo e de deformação plástica, 

transformando esse movimento em forças de contração (FEILZER; DE GEE; 

DAVIDSON, 1987; VERSLUIS; TANTBIROJN, 1999; FERRACANE, 2008). Estas 

forças podem ser capazes de romper a união adesiva da restauração às paredes 

cavitárias (CARVALHO et al., 1996; FERRACANE 2008). 

A fase pré-gel desempenha um papel importante para o alívio das tensões 

geradas pela contração de polimerização, influenciando as características de 

escoamento do material e sendo útil para melhorar a adaptação marginal das 

restaurações. Dessa forma, parece razoável entendermos que a reação de 

polimerização deveria ocorrer da forma mais lenta possível, a fim de se ter uma fase 

pré-gel extensa (FEILZER et al, 1995; MEHL; HICKEL; KUNZELMANN, 1997; 

CUNHA et al., 2007). 

Para o sucesso das restaurações adesivas de resina composta é preciso uma 

íntima adaptação da restauração com o substrato dentário e para isso faz-se 

necessário o domínio da técnica adesiva desde o condicionamento ácido, 

preconizado por Buonocore, em 1955, até a aplicação da resina fluida para alcançar 

uma adequada união entre o material restaurador e a dentina, que é auxiliado, em 

grande parte, pela formação da camada híbrida (NAKABAYASHI et al. 1982) que se 

faz importante não apenas pela determinação de uma adesão às estruturas 

dentárias, mas também por exercer um papel fundamental no relaxamento das 

tensões na interface, uma vez que  apresenta um módulo de elasticidade inferior ao 

da dentina mineralizada subjacente podendo atuar como uma camada elástica e 

consequentemente proporcionar  o relaxamento dessas tensões (VAN MEERBEEK  

et al., 1993; MJÖR, 1997; MJÖR; TOFFENETTI, 2000).  

O processo adesivo no esmalte e dentina ocorre de maneira diferente. No 

esmalte é baseado na desmineralização seletiva dos prismas, originando 

microporosidades que posteriormente serão infiltradas pelo sistema adesivo 

resultando em uma retenção micromecânica. O esmalte condicionado é essencial 

para garantir o selamento marginal, embora a retenção esteja baseada nas 

características retentivas do preparo e/ou na adesão à dentina. Desde o 

desenvolvimento da técnica de condicionamento ácido do esmalte em 1955, pouco 

tem sido modificado nesse processo de adesão. Isso se deve ao fato da estrutura do 

esmalte ser bastante homogênea, constituída por grande quantidade de 

componentes minerais e muito pouco por matéria orgânica e água, promovendo uma 
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adesão estável e não sujeita à presença de umidade durante o processo adesivo, 

como ocorre na dentina (DE MUNCK et al., 2003; DE MUNCK et al., 2005; 

PEUMANS et al., 2005). 

Na dentina, por sua vez, o processo adesivo é bastante complexo e 

imprevisível, decorrente da sua composição que tem apenas cerca de 70% do 

volume mineralizado com cristais de hidroxiapatita. Esse baixo conteúdo mineral 

permite maior deformação elástica durante a aplicação de carga (VAN DIJKEN; 

SUNNEGÅRDH-GRÖNBERG; LINDBERG, 2007; VAN DIJKEN; PALLESEN, 2008). 

A incapacidade do sistema adesivo em manter a união da resina composta às 

estruturas dentárias, devido às tensões que se instalam na interface adesiva, pode 

resultar na formação de fendas marginais levando ao insucesso da restauração 

(PERDIGÃO, 2010; VAN DIJKEN; PALLESEN, 2011). 

Várias estratégias têm sido desenvolvidas com a finalidade de reduzir as 

tensões oriundas da contração de polimerização. Além dos componentes do 

processo adesivo, outros fatores como o próprio material restaurador (WEINMANN; 

THALACKER; GUGGENBERGER, 2005; ILIE et al., 2007) e todos os fenômenos 

relacionados à sua inserção (DAVIDSON; DE GEE; FEILZER, 1984; HE et al., 2008; 

NIU et al., 2009; VAN ENDE et al., 2010; PETROVIC et al., 2010), polimerização 

(CHYE et al., 2005; NEO et al., 2005; PFEIFER; BRAGA; FERRACANE, 2006; 

CUNHA et al., 2007), comportamento na cavidade oral, além do uso do cimento de 

ionômero de vidro como base podem influenciar a estabilidade da interface adesiva 

(DAUVILLIER et al., 2000; ATTA, 2006; MITRA et., 2009). 

Como a contração de polimerização é uma característica intrínseca da resina 

composta, algumas manobras para controlar os seus efeitos sobre a interface 

adesiva envolvem modificações na formulação da resina, como o desenvolvimento 

de resinas contendo silorano ou oxirano, que apresentam menor contração devido à 

inclusão de partículas de carga nanométricas silanizadas ou não, sem ligações 

duplas de carbono, diminuindo as tensões de contração (FERRACANE, 2005; 

WEINMANN; THALACKER; GUGGENBERG, 2005; ILIE et al., 2007; 

PAPADOGIANNIS et al., 2009). 

A tensão de polimerização também é dependente do módulo de elasticidade 

da resina (CONDON; FERRACANE, 2000; LABELLA et al., 1999; FIGUEIREDO 

REIS et al., 2003), sendo a tensão na interface dente/restauração durante a 

contração de polimerização diretamente relacionada com a rigidez do material 
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(FEILZER; DE GEE; DAVIDSON, 1990; YAMAMOTO et al., 2009). Sabe-se também 

que o módulo de elasticidade aumenta à medida que o processo de polimerização 

se desenvolve (BRAEM, et al, 1987; STANSBURY et al., 2005). Uma vez que a 

maioria das resinas não apresenta fluidez adequada, a interface dente/restauração 

está sujeita à grande tensão durante a polimerização, principalmente em cavidades 

com fator de configuração alto (DAUVILLIER et al., 2000; HE; SHIMADA, TAGAMI,  

2007; HE et al., 2008; VAN ENDE et al., 2010). Sendo assim, um fator importante 

para a diminuição da possibilidade de formação de fendas na interface adesiva é o 

uso de bases que permitam o relaxamento dessas tensões em função do seu baixo 

módulo de elasticidade (KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON, 1990; DAUVILLIER et al., 

2000; ANDERSSON-WENCKERT; VAN DIJKEN; KIERI, 2004; SVIZERO et al., 

2005). A espessura dessa camada também influencia na redução de estresse, uma 

vez que quanto menor a espessura melhor a liberação de estresse de contração de 

polimerização, sendo aplicado idealmente em uma espessura de 0,5mm 

(UNTERBRINK; LIEBENBERG, 1999). 

Como a utilização de base de material de baixo módulo de elasticidade em 

restaurações de resina composta pode aliviar a tensão de contração de 

polimerização nas paredes cavitárias, materiais como resina composta do tipo flow, 

cimento de ionômero de vidro convencional e cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina podem ser utilizados com essa finalidade em restaurações de 

resina composta (BRAGA; HILTON; FERRACANE, 2003; FIGUEIREDO REIS et al., 

2003; DE JAGER; PALLAVER; FEILZER, 2004; DEWAELE et al., 2006b). 

As resinas do tipo flow são de baixa viscosidade por apresentarem em sua 

composição partículas de carga do mesmo tamanho das resinas híbridas 

tradicionais, mas em menor quantidade (HELVATJOGLU-ANTONIADES et al., 

2006). Entretanto, as resinas fluidas apresentam maior quantidade de monômero em 

sua composição o que resulta em maior contração de polimerização, em torno de 

6%, o que pode levar a altos valores de estresse na integridade da interface 

(LABELLA, et al., 1999; ÖLMEZ; ÖZTAS; BODUR, 2004). 

O cimento de ionômero de vidro foi desenvolvido por Wilson e Kent em 1972 

e introduzido no mercado no final da década de 70. Originalmente o cimento de 

ionômero de vidro era composto por pó (em cuja composição encontrava-se 

partículas vítreas contendo alumínio, cálcio, sílica e fluoretos, entre outros) e líquido 

(composto por ácido polialcenóico, geralmente ácido poliacrílico ou polimaleico). 
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Conseguiu-se assim o desenvolvimento de um material restaurador que veio agregar 

as características favoráveis do pó de cimento de silicato, ligeiramente modificado, e 

do ácido poliacrílico, como componente líquido, incorporado após pesquisas 

relacionadas à sua utilização ao cimento de policarboxilato de zinco (WILSON; 

KENT, 1972; KENT; LEWIS; WILSON, 1973). 

Embora apresentasse propriedades importantes como liberação de flúor para 

o ambiente bucal, adesão química à estrutura dentária, e compatibilidade com os 

tecidos bucais (SWIFT, 1988; MARKOVIC; PETROVIC; PERIC, 2008), além de uma 

atividade antibacteriana (VERMEERSCH et al., 2005), o cimento de ionômero de 

vidro ainda se mostrava pouco resistente, pois apresentava um alto potencial de 

solubilidade devido a grande sensibilidade ao ganho ou perda de água, o que 

resultava em propriedades mecânica que não alcançavam um padrão satisfatório 

devido à sua baixa resistência aos esforços mastigatórios (SWIFT, 1988; XIE et al., 

2000). A alta opacidade do cimento também inviabiliza seu uso em regiões mais 

estéticas e, apesar dos esforços para a melhora do tempo de trabalho, ainda existia 

uma grande dificuldade para tal procedimento (GUGGENBERGER; MAY; STEFAN, 

1998; CHAIN M.; CHAIN J.; LEINFELDER 2000). 

Antonucci, Mc Kinney e Stansbury (1988) acrescentaram monômeros 

resinosos na composição do líquido do cimento de ionômero de vidro, modificando-o 

e dando origem a um material de presa dual, com a reação ácido-base dos cimentos 

convencionais e a polimerização da parte resinosa, originando o cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina, com melhores propriedades mecânicas 

comparado ao cimento de ionômero de vidro convencional.  

O tempo de trabalho passou a ser mais controlado, já que a reação de presa 

típica do ionômero se tornaria mais lenta, devido à presença dos monômeros 

resinosos (ATTIN, et al., 1995; YIU et al., 2004; McCABE; RUSBY, 2004). Essa 

modificação no material também acrescentou um melhor padrão de translucidez, 

sendo assim possível sua utilização em áreas bucais que requerem melhor estética. 

Houve ainda uma melhora nas propriedades mecânicas com valores maiores de 

resistência ao desgaste, à flexão, à compressão e à tração (MATHIS; FERRACANE, 

1989; GUGGENBERGER; MAY; STEFAN, 1998; CEFALY et al., 2006; SIDHU, 

2010). A presença da porção resinosa também proporcionou um aumento da 

resistência adesiva às estruturas dentais (MITRA, 1991; SIDHU, 2010) e foi 

observado que algumas características positivas, inerentes ao cimento de ionômero 
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de vidro convencional, como a liberação de flúor e adesão química às estruturas 

dentárias, foram preservadas, já que no processo de reação de presa, a troca iônica 

do tipo ácido-base, relativa ao ionômero convencional, também está presente 

(MATHIS; FERRACANE, 1989; McCABE, 1998; ALOMARI; AJLOUNI; OMAR, 2007). 

Além disso, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina apresenta baixo 

módulo de elasticidade, propriedade relevante na determinação da integridade 

marginal, fazendo com que os índices de infiltração marginal das restaurações com 

cimento de ionômero de vidro sejam baixos (CHUANG et al., 2003; SVIZERO, et al., 

2005).  

Devido às características do cimento de ionômero de vidro e do cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina, eles têm sido recomendados como base 

para proporcionar redução das tensões originadas na interface adesiva no momento 

da polimerização da resina composta (ARAÚJO et al, 1995; DAUVILLIER et al., 

2000; ATTA, 2006; MITRA et., 2009). 

A tensão da contração de polimerização na interface adesiva pode ainda ser 

parcialmente controlada por manobras operatórias como a técnica incremental de 

inserção da resina composta, preconizada por Lutz et al., 1986. Inicialmente essa 

técnica foi desenvolvida acreditando que a resina composta apresentava contração 

de polimerização em direção à fonte de luz. A resina era inserida por camadas e 

fotopolimerizada, primeiro pelas paredes vestibular e lingual e, por último, por 

oclusal.  A partir de então, alguns estudos compararam a técnica para inserção em 

bloco único com várias técnicas de múltiplos incrementos. Dentre eles, Fisbein et al. 

(1988) com incrementos gengivoclusal, Leclaire et al. (1988) com dois incrementos 

oblíquos (gengival e oclusal), Koenigsberg, Fuks, Grajower (1989), com incrementos 

gengivooclusal e vestibulolingual. Os resultados obtidos pela análise da infiltração 

marginal se mostraram mais favoráveis às técnicas incrementais. 

Sakaguchi et al. (1992) e Mehl, Hickel, Kunzelmann (1997) mostraram que 

realmente havia uma diminuição da infiltração marginal, mas não pelo fato da resina 

composta se contrair em direção à fonte de luz e sim, porque a aplicação da técnica 

incremental proporcionava uma polimerização gradual da resina com intensidade de 

luz mais baixa, permitindo uma passagem mais lenta da fase pré-gel, onde a resina 

encontra-se menos viscosa e capaz de aliviar as tensões provenientes da contração 

de polimerização,  em pós-gel, quando ocorre uma diminuição do escoamento da 

resina e incapacidade de relaxamento dessas tensões, diminuindo 
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consequentemente, a tensão na interface adesiva. Técnicas de polimerização que 

permitem um prolongamento da fase pré-gel e diminuição da fase pós-gel levam a 

um melhor selamento marginal da restauração.  

Koenigsberg, Fuks, Grajower (1989), assim como Löesch (1999), afirmaram 

que a técnica de inserção incremental é considerada capaz de reduzir a 

concentração de tensão que surge na interface adesiva durante a polimerização das 

resinas.  

Resultados semelhantes foram encontrados por He et al. (2008) em um 

estudo onde avaliaram o uso da técnica incremental em cavidades do tipo Classe I 

de diferentes tamanhos e concluíram que o seu uso  é indicado para cavidades 

extensas. Assim como Niu et al. (2009) que afirmaram que a inserção incremental 

interfere na resistência adesiva entre resina composta e dentina, reduzindo as 

tensões  que surgem nessa interface. 

Versluis et al. (1996) em um estudo de  elemento finito, observaram que a 

técnica com vários incrementos proporcionou  maior acúmulo de tensões que a 

técnica de bloco único.  Fato atribuído à deformação da cavidade provocada pela 

contração de polimerização que a cada incremento reduzia o volume da cavidade, 

de modo que ao final, o volume de resina inserido era menor que o volume original 

da cavidade provocando maior tensão na interface. A técnica de inserção oblíqua 

apresentou concentração de tensões mais severas ao longo da interface. 

Resultados semelhantes foram apresentados por Winkler et al. (1996) onde 

observaram que a inserção em bloco único apresentou as menores tensões 

transitórias, tanto em esmalte como em dentina, e a de incrementos oblíquos, os 

maiores picos de tensões de cisalhamento. Achados também confirmados por 

Jedrychowski et al. (1998) em um estudo pelo método fotoelástico onde concluíram 

que a técnica para inserção em bloco único apresentam as menores tensões de 

contração de polimerização e a técnica de inserção oblíqua as maiores. 

Pfeifer, Braga, Cardoso (2006) observaram que inserção incremental da 

resina composta não tem relação com os valores de microinfiltração da restauração. 

A técnica de inserção incremental da resina composta também favorece o 

relaxamento do material pelo aumento da área de superfície livre, devendo-se 

considerar ainda que, quanto maior o seu volume, maior a contração e seus 

possíveis efeitos (FEILZER; DE GEE; DAVIDSON, 1988; NIKOLAENKO et al., 

2004), sendo então uma técnica bastante utilizada com objetivo de minimizar os 
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efeitos negativos da contração de polimerização (HE et al., 2008; PARK et al., 2008; 

VAN ENDE et al., 2010). 

A contração de polimerização é diretamente proporcional ao volume da 

resina. Incrementos de maior volume resultam em maior contração, logo, 

recomenda-se que a resina seja inserida em pequenas porções, não mais de 2mm 

de espessura,  polimerizadas uma a uma, resultando em contração menor do que 

quando inserida em um único volume. Além disso, pela técnica de inserção é 

possível controlar o fator de configuração cavitária, ou fator C, que é a relação entre 

as paredes aderidas da cavidade e as paredes livres. O fator de configuração 

cavitária determina que deva haver a maior relação possível entre paredes livres e 

paredes aderidas, dessa maneira, durante a contração de polimerização, as tensões 

seriam dissipadas pelas paredes livres. Dessa forma, quanto menor o fator C, maior 

o alívio das tensões e menor infiltração marginal (CARVALHO et al., 1996; FEILZER; 

DE GEE; DAVIDSON, 1990; PARK et al, 2008). Conjugando o princípio de 

diminuição de volume de resina inserida e fator de configuração cavitária, a resina 

deve ser inserida em incrementos pequenos e colocada de forma oblíqua na 

cavidade (ATTA, 2006; FÉLIX et al., 2007; OZEL; SOYMAN, 2009). 

Considerando esses aspectos abordados, o objetivo desse trabalho foi 

determinar o efeito do uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina e da técnica de inserção incremental da resina composta na interface 

dentina/resina composta de paredes circundantes de preparos cavitários do tipo 

Classe I Oclusal. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Este estudo se propôs a avaliar o efeito da base de cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina e das técnicas de inserção incremental de resina 

composta na interface de parede circundante de cavidades simples, através de 

testes de microtração e observação em microscopia confocal de varredura a laser, 

testando as seguintes hipóteses nulas: 

 

1. O uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

não interfere na resistência adesiva da interface dentina/resina 

composta das paredes circundantes de cavidades simples. 

2. A técnica de inserção de resina composta não interfere na resistência 

adesiva da interface dentina/resina composta das paredes circundantes 

de cavidades simples. 

3. O uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

não interfere na formação de fendas na interface dentina/resina 

composta de cavidades simples. 

4. A técnica de inserção de resina composta não interfere na formação de 

fendas na interface dentina/resina composta das paredes circundantes 

de cavidades simples. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1 MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

 Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: 

Cimento de ionômero de vidro modificado por resina (VitrebondTM Light Cure Glass 

Ionomer Liner/Base), resina composta (FiltekTM Z250 Universal Restorative®, Cor A3 

– 3M ESPE Dental), sistema adesivo (AdperTM Single Bond 2®), ácido fosfórico a 

37% (Condicionador Dental Gel®) e o corante fluorescente Rodamina B      

(Rhodamine B®) (Tabela 1) . 

 

Tabela 1 – Características dos principais materiais empregados no presente trabalho 
 

Material Composição Lote Validade Fabricante 

 
 
 
 

VitrebondTM 

Light Cure Glass 
Ionomer Liner/Base 

 
Pó: Cristais de 

Fluoaminosilicato 
(SiO2, AIF3, ZnO, SrO, criolita, 

NH4F, MgO e P2O3). 
 

Líquido: Ácido polialquenoico 
(copolímero do ácido 

acrílico e itacônico, HEMA 
(2- hidroxietilmetacrilato), 

água, fotoiniciador) 
 

 
 
 
 
 

20080318 

 
 
 
 
 

2010-2012 

 
 
 
 

3MESPE 
Dental Products, 

St. Paul/MN – USA 

 
 
 

FiltekTM Z250 
Universal 

Restorative® - Cor A3 

 
Matriz orgânica: 

Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, 
Canforoquinona 

 
Parte inorgânica: 

Zircônia/Sílica (82% em peso, 
60% em volume; 

partículas de 0,6µm 
 

 
 
 
 

N 107490 

 
 
 
 

2012-06 

 
 
 

3MESPE 
Dental Products, 

St. Paul/MN – USA 

 
 
 

AdperTM 
Single Bond 2® 

 
Bis-GMA, 
HEMA, 

Diuretano dimetacrilato, 
Copolímero do ácido polialcenóico, 

Canforoquinona, 
Água, Etanol, Glicerol 1,3 

dimetacrilato, Sílica  
(5nm;10% em peso) 

 

 
 
 
 

8RM 

 
 
 
 

2011-05 

 
 
 

3MESPE 
Dental Products, 

St. Paul/MN – USA 

 
Condicionador 

Dental Gel® 

 
Solução de ácido fosfórico 
na concentração de 37% 

em gel 
 

 
 

145017B 

 
 

2012-08 

Dentsply Indústria e 
Comércio Ltda., 

Rio de Janeiro/RJ 
–Brasil 

 
Rodamina B 

(Rhodamine B®) 

 
C28H31CIN2O3 

MM= 479.02g/mol 

 
33907062 

 
2013-06 

Sigma – Aldrich 
Chemie GmbH, 

Gillingam/New Rd – 
UK 
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4.2 PREPARO DOS ESPÉCIMES 

 

4.2.1 Obtenção dos dentes humanos 

 

Para este estudo foram utilizados 52 terceiros molares humanos extraídos por 

indicação odontológica. Os dentes foram obtidos por doações de cirurgiões-dentistas 

que atendem em consultórios particulares, mediante assinatura do termo de Doação 

de Dentes (Anexos A e B). O estudo foi realizado após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da FOB-USP, em 1 de outubro de 2009 (Ofício CEP Processo nº 

146/2009/FOB- Anexo C). 

Após extração, os dentes foram limpos com curetas (Duflex 55G, SS White 

Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ – Brasil) e armazenados para evitar 

proliferação bacteriana em azida de sódio 0,02% por um período não superior a 2 

meses à temperatura de ±10ºC.  

 

4.2.2 Delineamento experimental 

 

Os dentes foram distribuídos em 4 grupos: 

 

• Grupo 1 (n=13 dentes): restauração com sistema adesivo e resina 
composta com inserção em 2 incrementos horizontais (Fator C = 5); 

• Grupo 2 (n=13 dentes): restauração com sistema adesivo e resina 
composta em 4 incrementos oblíquos (Fator C=2); 

• Grupo 3 (n=13 dentes): restauração com base de CIVMR seguido da 
aplicação do sistema adesivo e resina composta em 2 incrementos 
horizontais (Fator C = 5); 

• Grupo 4 (n=13 dentes): restauração com base de CIVMR seguido da 
aplicação do  sistema adesivo e  resina composta em 4 incrementos 
oblíquos (Fator C = 2). 
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4.2.3 Preparo cavitário 

 

Todos os dentes foram desgastados na máquina de desgaste Politriz / 

Lixadeira Metalográfica (Erios, Modelo ER 27000, Série 10010) com lixa d’água de 

granulação 600 (Laboratory Grade Extec®) para planificação da superfície oclusal 

para facilitar o estabelecimento das dimensões do preparo cavitário (Figura 1) .  

Foram realizadas cavidades padronizadas (aferidas com paquímetro digital 

Série/Código 500-144B, Mitutoyo Digimatic Caliper, Mitutoyo Sul Américana, Rio de 

Janeiro/RJ – Brasil) com as seguintes medições: 5,0mm de extensão mésiodistal, 

3,0mm de largura vestíbulolingual e 4,5mm de profundidade (Figura 5 e 6) , 

utilizando-se uma broca carbide cilíndrica nº 56 (KG Sorensen Indústrias e Comércio 

Ltda., Barueri/SP – Brasil) em alta rotação com abundante refrigeração com spray 

ar/água (Figura 2) . Os preparos foram submetidos ao acabamento com a mesma 

broca em baixa rotação (Figura 3)  e finalizados com enxada monoangulada 8/9 (SS 

White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro/RJ – Brasil) (Figura 4) . As brocas 

carbide foram substituídas a cada 5 preparos realizados e a enxada foi afiada 

manualmente com pedra de afiação, também após ser utilizada em 5 preparos. 

 

                     
 
                 Figura 1 - Superfície plana                                    Figura 2 - Início do preparo  
                                                                                               cavitário com broca carbide 
                                                                                                         em alta rotação  
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                Figura 3 - Acabamento com                                         Figura 4  - Acabamento da 
                  a mesma broca em baixa                                              cavidade com enxada 
                               rotação                                                                 monoangulada 8/9 
 
 
 
 
 

                   
 
Figura 5  - Vista oclusal do preparo cavitário                  Figura 6 - Corte ao longo eixo do dente. 
  Comprimento mésio distal de 5mm e 3mm                              Profundidade de 4,5mm 
    de largura no sentido vestíbulo lingual 
 
 

  

4,5 mm 

3 mm 

5 mm 
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4.2.4 Marcação do Sistema Adesivo (Adper™ Single Bond 2®) com       

Rodamina B 

 

Para análise em microscopia confocal foi necessária a marcação do sistema 

adesivo com o corante fluorescente Rodamina B (Rhodamine B® – C26H31CIN2O3, 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH Gillingham/New Rd – UK), adicionado na 

concentração de 0,16 mg/ml. O frasco do Adper Single Bond 2® contém 6ml do 

produto, portanto, foram adicionados 0,96 mg de Rodamina B diretamente ao frasco 

para a obtenção da concentração necessária. Essa concentração foi baseada em 

um estudo que demonstrou não haver interferência na conversão dos monômeros, 

nem na cinética da reação de polimerização do material (D’ALPINO et al., 2006b). 

Após a inclusão do corante, o frasco foi mantido em um dispositivo de 

agitação (Mesa agitadora; Exakt HS 501 Digital, IKA Labortechnik, Wehrheim – 

Germany), por um período mínimo de 2 horas para poder garantir sua completa 

dissolução (D’ALPINO et al., 2006b) . Essa operação foi realizada sempre antes de 

começar o procedimento restaurador de todos os dentes deste estudo. 

 

4.2.5 Procedimento Restaurador 

 

Todos os procedimentos restauradores foram realizados em ambiente com 

controle de temperatura e umidade relativa do ar. Depois dos preparos das 

cavidades e a marcação do sistema adesivo, os dentes foram restaurados de acordo 

com os grupos. A ordem da realização das restaurações foi feita de forma aleatória 

por meio de sorteio diário dos dentes de cada grupo. 

Antes da realização das restaurações todos os dentes receberam na 

superfície vestibular uma camada de 2mm de resina composta (Prisma APH – 

Dentsply, Cor C3) para facilitar a obtenção dos palitos para os testes de resistência 

adesiva e a visualização da superfície na microscopia confocal. 

Nos preparos cavitários do Grupo 1 (G1) (grupo controle): os dentes tiveram 

suas cavidades condicionadas com gel de ácido fosfórico 37% (Dentsply) durante 30 

segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, lavados com “spray” ar/água 

abundante por 30 segundos para completa remoção do ácido e secos com papel 

absorvente (técnica úmida) para remoção do excesso de umidade (Figura 7) . Em 

seguida, foram aplicadas 2 camadas do sistema adesivo (Adper™ Single Bond 2®) 
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marcado com Rodamina B, usando micro-aplicadores (Microbrush® – Microbrush 

Corporation Garfton Wi USA) (Figura 8 e 9) . Após 20s, procedeu-se à evaporação 

do solvente (suave jato de ar a 20cm/10s) antes da fotoativação realizada por 20 

segundos com um fotopolimerizador de luz LED Optilight LD Max (Gnatus 

Equipamentos Médico Odontológico Ltda) com densidade de potência controlada de 

500 mw/cm2, aferida por um radiômetro específico (Gnatus Equipamentos Médico 

Odontológico Ltda). Após a polimerização do sistema adesivo, a resina composta 

(Filtek Z250 Universal Restorative®, cor A3 – 3M ESPE Dental) foi inserida em dois 

incrementos horizontais (Fator C = 5) de aproximadamente 2mm, com volumes 

padronizados, utilizando-se de uma espátula de resina (Hu-Friedy® – TNPFIW3 

USA). Cada incremento foi fotoativado por 20 segundos e 40 segundos após a 

restauração pronta, com o mesmo aparelho de luz LED (Figura 10) . 
 

          
 
        Figura 7  - Condicionamento ácido com                   Figura 8  - Aplicação do Sistema Adesivo 
                      ácido fosfórico a 37%                               acrescido de Rodamina B, em duas camadas 
 

          
 
           Figura 9 - Cavidade após aplicação                         Figura 10  - Vista oclusal da cavidade  
                  do adesivo com Rodamina B                                após inserção da Resina Composta 
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Grupo 2 (G2): os dentes foram submetidos aos mesmo procedimentos de 

aplicação do sistema adesivo. Após a polimerização do sistema adesivo, a resina 

composta (Filtek Z250) foi inserida em quatro incremento oblíquos (Fator C = 2) de 

aproximadamente 2mm, com volumes padronizados. Cada incremento foi 

fotoativado por 20 segundos e 40 segundos após a restauração pronta, com mesmo 

fotopolimerizador. 

Grupos 3(G3): os dentes receberam a base de CIVMR (Vitrebond – 

3M/ESPE) manipulado na proporção 1:1 pó/liquido, estabelecida pelo fabricante. A 

manipulação foi realizada com uma espátula de plástico (Duflex, SS White Artigos 

Dentários Ltda, Rio de Janeiro/ RJ – Brasil) por 15 segundos.  Após a manipulação, 

o CIVMR foi inserido na cavidade com aplicador de hidróxido de Cálcio (Duflex, SS 

White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro/ RJ – Brasil) sobre a parede pulpar, 

cobrindo-a com uma espessura de 0,5mm (Figura 11) . Essa camada foi 

fotopolimerizada, no tempo estabelecido pelo fabricante, por 30 segundos com o 

fotopolimerizador de luz LED Optilight LD Max. Após a polimerização do CIVMR, a 

profundidade da cavidade foi novamente aferida com auxílio de um paquímetro 

digital (Série/Código 500-144, Mitutoyo Digimatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, 

Rio de Janeiro/RJ – Brasil) para verificar a espessura da base (0,5mm). Em seguida, 

as paredes cavitárias foram condicionadas, receberam sistema adesivo e resina 

composta nas mesmas condições do Grupo 1. 

 

 
 

Figura 11  - Aplicação do CIVMR inserido na cavidade  com aplicador  
de Hidróxido de Cálcio. Fotoativação por 30 segundos 
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Grupos 4(G4): foi aplicado CIVMR Vitrebond nas mesmas condições e 

proporção do Grupo 3 sobre a parede pulpar do preparo cavitário, cobrindo-a 

inteiramente, com uma espessura de 0,5mm.  Após a polimerização do CIVMR, foi 

aplicado o sistema adesivo como nos demais grupos e a resina composta (Filtek 

Z250) foi inserida em quatro incrementos oblíquos (Fator C = 2) de 2mm, com 

volumes padronizados. Cada incremento foi fotoativado por 20 segundos e 40 

segundos após a restauração pronta, com fotopolimerizador. 

Após os procedimentos restauradores, os dentes foram imersos em água 

deionizada e armazenados em estufa a 37ºC por um período de 24 horas. 

 

4.2.6 Preparo dos espécimes para análise em microscopia confocal 

 

Decorridas 24 horas da restauração, os dentes foram removidos da estufa, 

secos e fixados com cera pegajosa (Asfer Indústria Química Ltda, São Caetano do 

Sul - São Paulo) em um dispositivo de base cilíndrica para a adaptação na máquina 

de cortes seriados (IsometTM Low Speed Saw® Buehler, Lake Bluff – USA). Os 

dentes foram seccionados no sentido vestíbulolingual com disco de diamante (Extec 

Dia. Wafer blade 5”x.015x1/2, cód 12240 Extec Corp-Einfeld, CT USA) em baixa 

velocidade sob refrigeração (Figura 12 e 13) . 

Após o primeiro seccionamento, foi selecionada aleatoriamente uma fatia com 

espessura média de 0,8mm (Figura 14) de cada dente para análise em microscopia 

confocal (Leica TCS SPE, Mannheim – Germany) com uma excitação a laser de 

diodo de 532nm com a finalidade de analisar a presença de fendas na interface 

dentina/resina composta. 
 

          
 
        Figura 12  - Dente fixado na placa da                    Figura 13  - Corte do dente em fatias com 
          máquina de corte digital com cera                        disco diamantado em máquina de cortes 
 pegajosa. Corte em sentido vestibulolingual                                            seriados  
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Figura 14  - Fatia obtida para análise em microscopia Confocal 
 

 

As fatias foram mantidas hidratadas até serem analisadas. A interface 

dentina/resina composta da parede vestibular foi examinada até 20µm de 

profundidade a partir da superfície vestibular e os cortes foram fotografados. A partir 

das imagens obtidas, sob aumento de 40x, foi possível avaliar a presença de fendas 

na interface dente/restauração. 

 

4.2.7 Preparo dos espécimes para o teste de microtração 

 

Após a seleção da fatia para avaliação em microscopia confocal, as fatias 

restantes foram novamente fixadas com cera pegajosa e o dispositivo acoplado à 

máquina de corte foi girado a 90º para permitir a realização do segundo 

seccionamento no sentido mesiodistal, perpendicular à interface adesiva da parede 

cavitária vestibular (Figura 15) . Dessa maneira, foram obtidos palitos para os testes 

de microtração com dimensões aproximadas de 0,8mm X 0,8mm (Figura 16) . Sendo 

importante ressaltar que tais palitos não podia apresentar esmalte. 
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                          Figura 15  - Corte da fatia em palitos                           Figura 16  - Palito obtido para  
                                com disco diamantado em                                           o teste de microtração de  
                          máquina digital de corte seriado                                                    0,8x0,8mm            
                                                                                                                     

 

 

Para avaliação da resistência adesiva, os palitos foram fixados 

individualmente ao dispositivo de microtração (baseado no modelo Bencor multi T) 

com um adesivo à base de cianoacrilato (Loctite Super Bonder Flex Gel Control 

Henkel Ltda SP-Brasil), pelas extremidades, de modo a posicionar a interface 

adesiva em orientação perpendicular à força aplicada a uma velocidade 0,5mm/min, 

utilizando uma célula de carga de 50N em uma máquina de ensaios universal EMIC 

(Modelo DL 500 DF Nº. 5775, N.série 168 EMIC, Curitiba-Brasil) (Figura 17 e 18) . 

Os valores da força de ruptura, expressos em Kgf, foram utilizados para o 

cálculo de resistência de união. As porções fraturadas foram cuidadosamente 

removidas e a área transversal de união correspondente à fratura foi medida 

utilizando um paquímetro digital. O valor da área de secção transversal foi 

transformado em cm2. A resistência de união foi calculada dividindo o valor de força 

de ruptura (Kgf) pela área (cm2) e convertida em megapascals (Mpa). 
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   Figura 17 - Palito fixado no dispositivo                               Figura 18  - Palito fixado no dispositivo 
    do tipo  Bencor pronto para teste de                                 do tipo Bencor já rompido após teste de 
                     microtração                                                                              microtração 
 

 

4.2.8 Análise do tipo de fratura 

 

Após a ruptura dos espécimes, as porções resultantes foram analisadas no 

Estereomicroscópio (Leica MZ6) para identificar o tipo de fratura resultante             

(Figura 19) . As fraturas foram classificadas em tipo adesiva, mista ou coesiva: 

Tipo adesiva (Ta): quando a fratura ocorreu na interface adesiva; 

Tipo coesiva em dentina (Tcd): quando a fratura ocorreu no substrato                    

dentário (dentina); 

Tipo coesiva em resina composta (Tcr): quando a fratura ocorreu no material 

restaurador (resina composta); 

Tipo mista (Tm): fratura adesiva e coesiva. 

  



52  Material e Métodos 

 

 
 

Figura 19  – Imagem da superfície de área da fratura resultante obtida  
pelo Estereomicroscópio (Leica MZ6) 

 

 

4.2.9 Análise estatística utilizada 

 
As médias da resistência adesiva dos diferentes grupos foram submetidas à 

análise de variância a dois critérios (ANOVA).  As imagens obtidas pela avaliação 

em microscopia confocal estão apresentadas em forma qualitativa e os resultados 

da presença ou ausência de fendas foram registrados numa tabela e analisados pelo 

teste de Fisher. Em todos os testes estatísticos foi adotado o nível de significância 

de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 RESISTÊNCIA ADESIVA 

 

 

As médias e respectivos desvios-padrão da resistência adesiva dos grupos 

testados encontram-se na tabela 2  e gráfico 1 . 

 

Tabela 2  - Médias e desvios-padrão da resistência de união da resina composta 

GRUPOS N MÉDIA Dp 
Grupo 1  13 14,56a 4,218 
Grupo 2  13 17,25a 7,31 
Grupo 3  13 12,81a 4,97 
Grupo 4  13 13,39a 4,115 

p>0,05 
Letras iguais, na mesma coluna, indicam semelhança estatística (a) 
 

A análise dos resultados permitiu verificar que o uso de base de cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) e a técnica de inserção 

incremental não determinaram alteração significante da resistência adesiva nas 

paredes circundantes das cavidades restauradas (Gráfico 1) . 

 

 

 
Gráfico 1  – Médias (MPa) da resistência adesiva dos grupos testados (G1,G2,G3,G4). 
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5.2 TIPO DE FRATURA 

 

As fraturas tipo adesivas (Figura 20) , ou seja, as que ocorrem na interface 

adesiva registram valores reais, enquanto as fraturas tipo mistas (Figura 21)  ou 

coesivas (Figura 22)  sugerem interferências no momento do teste, na execução do 

preparo cavitário ou no preparo dos espécimes. Houve predomínio de fraturas do 

tipo adesiva em todos os grupos testados. 

 

 
 

Figura 20 - Fratura tipo adesiva (Ta). Imagem  obtida pelo  
Estereomicroscópio das superfícies  da área de fraturado palito 

 
 

 
 

Figura 21 - Fratura do tipo mista (Tm). Imagem     obtida pelo  
Estereomicroscópio das superfícies  da área de  fratura do palito 
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Figura 22 - Fratura Coesiva em Resina Composta (Tcr) e Fratura Coesiva em Dentina (Tcd). Imagens 

obtidas pelo Estereomicroscópio das superfícies da área de fratura do palito. 
 

 

 

A relação entre ocorrência e tipo de fratura encontra-se no gráfico 2 .  

 

 

 
 

Gráfico 2  – Porcentagem de espécimes dos grupos testados, segundo o tipo de fratura resultante. 
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5.3 ANÁLISE DAS FENDAS INTERNAS AVALIADAS EM MICROSCOPIA 

CONFOCAL 

 

A Tabela 3  retrata as fendas encontradas na interface resina 

composta/dentina na parede circundante entre os grupos testados. Foi verificada a 

presença de fendas em algumas interfaces adesivas da face vestibular das 

cavidades, com exceção do Grupo 2 (Gráfico 3) . No entanto, a aplicação do teste 

de Fisher (Tabela 4)  não mostrou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p>0,05).  

Não foi possível fazer uma correlação entre resistência adesiva e presença de 

fendas devido ao número muito pequeno e insuficiente de fendas observadas. 

 

Tabela 3 – Fendas internas dos grupos testados em números absolutos 
 

GRUPOS Presença de fendas marginais  
GRUPO 1 (n=10) 1 
GRUPO 2 (n=10) 0 
GRUPO 3 (n=10) 3 
GRUPO 4 (n=10) 2 

 

 

 
Gráfico 3  – Representação gráfica em números absolutos sobre a presença ou 

 ausência de fendas marginais na interface dos grupos testados. 
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Tabela 4 – Teste de Fisher 

 

GRUPOS P SIGNIFICÂNCIA 
1x2 1,000 Ns 
1x3 0,582 Ns 
1x4 1,000 Ns 
2x3 0,211 Ns 
2x4 0,474 Ns 
3x4 1,000 Ns 

 

As imagens obtidas pelo microscópio confocal revelaram presença de fendas 

assim como também evidenciaram a penetração do adesivo acrescido com 

Rodamina B nos túbulos dentinários (“tags” de resina). 

 

 
 

Figura 23  - Imagem obtida pelo microscópio confocal de um espécime do Grupo 1 
(D: Dentina; A: Adesivo; R: Resina; T: Tags de Resina) 

 

Na imagem da figura 23  é possível observar a interface de um espécime do 

Grupo 1, onde não se encontrou fendas. É possível também verificar a difusão do 

sistema adesivo dentro dos túbulos dentinários (T) (“tags”). 
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Figura 24  - Imagem obtida pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 2 
(D: Dentina; A: Adesivo; R: Resina; T: Tags de Resina; B: Bolha contida no Adesivo ). 

 

A imagem da figura 24  mostra a interface do espécime do Grupo 2 onde não 

se encontrou  fendas. Pode-se observar a presença dos “tags” de resina (T) além de 

uma bolha (B) dentro do sistema adesivo. 
 

 
Figura 25  - Imagem obtida pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 3 

(D: Dentina; A: Adesivo; T: Tags de Resina; F: Fenda). 
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A imagem da figura 25  mostra a presença de fenda (F) na interface do 

espécime do Grupo 3 além da difusão do sistema adesivo dentro dos túbulos 

dentinários (T). 

 

 
 

Figura 26  - Imagem obtida pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 4 
(D: Dentina; A: Adesivo; F: Fenda). 

 

 

Na imagem da figura 26  pode-se observar a presença de fenda (F) na 

interface do espécime do Grupo 4. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

As resinas compostas passaram a ser um material bastante difundido para 

restauração de dentes posteriores devido às suas características como cor 

semelhante ao dente, adequadas propriedades físicas e mecânicas e possibilidade 

de preparos cavitários mais conservadores, devido às propriedades de adesão à 

estrutura dentária. Entretanto, o sucesso das restaurações depende da durabilidade 

e qualidade dessa adesão. 

O grande desafio quando se realiza restaurações adesivas diretas é a 

manutenção da integridade da interface restauradora, evitando ou reduzindo a 

infiltração marginal. A contração de polimerização da resina composta, uma 

característica intrínseca a esse material, é considerada a maior causa da formação 

de fendas na interface dente/restauração (OLIVEIRA et al., 2010). Uma vez que a 

adesão entre o dente e a restauração é comprometida, o aparecimento de 

microinfiltração, sensibilidade pós-operatória, descoloração marginal e cárie 

recorrente, podem levar ao insucesso da restauração (LEE et al., 2007; KRÄMER et 

al., 2009).  

A contração de polimerização gera tensões na interface das restaurações e é 

dependente de variáveis como: o volume da resina composta fotopolimerizada, 

propriedades mecânicas e físicas do material, conteúdo e tipo de monômeros, grau 

de polimerização, fator de configuração cavitária (Fator C) e técnica de inserção da 

resina composta (PETROVIC, et al., 2010; VAN DIJKEN; PALLENSEN, 2011). 

A interface adesiva entre dente e restauração é considerada como a mais 

susceptível ao aparecimento de tensões e sua durabilidade e estabilidade 

dependem da formação e manutenção da camada híbrida pelo sistema adesivo e 

das tensões oriundas da polimerização das resinas compostas (DE MUNK et al., 

2005; FERRACANE, 2005). A adaptação marginal de restaurações adesivas em 

dentina  reflete a complexa  interação entre união adesiva, de um lado, e a tensão 

de contração de polimerização, o estresse e o módulo de elasticidade, por outro 

(TAKAHASHIA et al., 2010). 

Devido a esses fatos se torna importante a adoção de estratégias na seleção 

do material e de procedimentos alternativos que possam reduzir a tensão e 

influenciar diretamente na qualidade adesiva da restauração, minimizando o 
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aparecimento de fendas marginais e resultando em uma maior longevidade das 

restaurações (BRAGA; BALLESTER; FERRACANE, 2005; SCHMIDLIN et al., 2008). 

Algumas manobras clínicas são sugeridas para redução dos níveis de tensão 

causadas pela contração de polimerização da resina composta como a técnica de 

inserção incremental para controle do fator de configuração cavitária (DAVIDSON; 

De GREE; FEILZER, 1984; PETROVIC et al., 2010), o uso de bases com baixo 

módulo de elasticidade e alta resiliência (KEMP- SCHOLTE; DAVIDSON, 1990; 

FIGUEIREDO REIS et al., 2003; ANDERSON-WENCKERT; VAN DIJKEN; KIERI, 

2004; LI et at., 2006) e alteração no modo e velocidade de fotopolimerização (CHYE 

et al., 2005; NEO et al., 2005; CUNHA et al., 2007). 

Com base nesses fatos que envolvem o procedimento de restaurações com 

resina composta, este trabalho teve por objetivo determinar o efeito do uso da base 

de cimento de ionômero de vidro modificado por resina e da técnica de inserção 

incremental da resina composta na interface dentina/resina composta de paredes 

circundantes de preparos cavitários do tipo Classe I Oclusal. 

O desenvolvimento experimental deste trabalho envolveu a realização de 

cavidades extensas, o uso de base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina e inserção da resina composta em quatro incrementos oblíquos. Como 

controle, para determinar se havia ou não influência da base resiliente e técnica de 

inserção da resina composta sobre a interface adesiva, foi testado um grupo sem 

presença de base e inserção da resina composta em dois incrementos horizontais. 

Com intuito de diminuir as fontes de variação, apenas um tipo de cimento de 

ionômero de vidro, um sistema adesivo, uma resina composta e uma técnica de 

fotopolimerização foram utilizados, assim como a padronização dos preparos 

cavitários. Da mesma maneira, todos os preparos cavitários, procedimentos 

adesivos e restauradores foram realizados pelo mesmo operador. 

A vantagem da utilização de preparos cavitários para análise da resistência 

adesiva, ao invés de superfícies planas na qual o fator de configuração cavitária é 

pequeno com apenas uma parede aderida, é a reprodução de condições de adesão 

similares às encontradas em situações clínicas como utilização de broca, presença 

de “smear layer” não padronizada, presença de umidade, inclinação das paredes no 

momento da aplicação do sistema adesivo (BOUILLAGUET et al., 2001). A 

verificação da resistência adesiva em paredes cavitárias só foi possível com o 

desenvolvimento da técnica de microtração que permite a análise da resistência 
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adesiva em paredes cavitárias dentro do mesmo dente (SANO et al., 1994).  Assim, 

vários estudos envolvendo a confecção de preparos cavitários, puderam demonstrar 

a influência do fator de configuração cavitária na resistência adesiva (NIKOLAENKO 

et al., 2004; HE; SHIMADA; TAGAMI, 2007; NAYIF et al., 2008; NIU, et al., 2009). 

A técnica de inserção nos grupos 1 e 3 foi  em dois incrementos horizontais 

de maneira a procurar manter a relação de 5 paredes aderidas para uma parede 

livre e não ultrapassar a espessura de 2 mm de resina, evitando assim que as 

camadas mais profundas não fossem polimerizadas pela luz.  Nos grupos 2 e 4 a 

resina composta foi inserida  em quatro incrementos oblíquos com o objetivo  de 

diminuir o fator C, que passou de 5 para 2, buscando então minimizar as tensões 

causadas na interface adesiva pela contração de polimerização resina composta, 

pois quanto mais incrementos são colocados, menor é a área aderida em cada 

incremento, proporcionando uma maior área livre para a dissipação das tensões. 

Neste trabalho foi utilizado o cimento de ionômero de vidro VitrebondTM (3M 

ESPE) que tem como finalidade ser um material para base e forramento de 

cavidades. Sua aplicação no fundo da cavidade é facilitada, pois após manipulação 

apresenta consistência fluida. Como os preparos cavitários foram padronizados com 

4,5mm de profundidade, aplicou-se na parede de fundo uma camada intermediária 

de 0,5mm de espessura, o que é apropriado para melhorar a integridade marginal da 

resina composta (LI et al., 2006). 

Para avaliar a integridade marginal das restaurações de resina composta, 

estudos in vitro são indicados, mostrando os caminhos adequados para a aplicação 

clínica dos materiais dentários. Isso se dá através de diferentes abordagens 

laboratoriais, tais como testes de resistência adesiva ou de avaliação de 

microinfiltração, análise microscócipa,  com objetivo de prever o comportamento 

clínico desses materiais (GARCÍA-GODOY et al., 2010). 

O teste escolhido para este estudo foi o de microtração, introduzido por Sano 

et al. (1994) com objetivo de avaliar a resistência à tração e módulo de elasticidade 

da dentina mineralizada e desmineralizada. É calculado como carga da tensão de 

fratura dividido pela área da interface adesiva (ARMSTRONG et al., 2010). 

Entretanto, essa resistência só é válida na presença de um estresse uniforme (EL 

ZOHAIRY et al., 2004; SILVA et al., 2006) com máximo de estresse de tensão 

presente e homogeneamente distribuída na menor área da interface adesiva 

(SOARES C.; SOARES P.; SANTOS-FILHO, 2008). 
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Pashley et al. (1999) defenderam esse teste como sendo um meio para 

avaliar a durabilidade da adesão resina/tecido dentário. Desde então o teste de 

resistência adesiva à microtração vem sendo o teste de resistência adesiva mais 

utilizado (SCHERRER; CESAR; SWAIN, 2010; ARMSTRONG et al., 2010). 

Apresenta uma série de vantagens em relação aos outros testes, proporcionando 

avaliar a resistência adesiva de várias paredes cavitárias (BOUILLAGUET et al., 

2001; PURK et al., 2004), os efeitos da espessura de dentina remanescente 

(ARMSTRONG; BOYER; KELLER, 1998; POITEVIN et al., 2008), áreas de 

espécimes com pequenas dimensões na interface de união (NAKAJIMA et al., 

1995), os efeitos do estresse de contração de polimerização (YOSHIKAWA et al., 

1999; ARMSTRONG; KELLER; BOYER, 2001). Além disso, esse teste apresenta 

mais fraturas adesivas e menos coesivas, proporciona a medida de maior resistência 

adesiva interfacial, médias e variâncias podem ser calculadas em um único dente, 

permite o teste de superfícies irregulares, permite o teste de superfícies muito 

pequenas e facilita exames de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de 

transmissão (MET) das regiões fraturadas desde que a área de superfície seja 

aproximadamente de 1mm2 (PASHELEY et al., 1995). 

Vários fatores levam a variações na resistência adesiva observada em 

espécimes obtidos de um mesmo dente. No presente estudo, cada dente originou 

cerca de 3 a 4 fatias no sentido mésiodistal. Cada fatia permitiu a obtenção de um 

ou dois palitos na parede vestibular, devido a isso, acabou sendo necessário um 

maior número de dentes para obtenção de maior homogeneidade entre os grupos 

para o teste de microtração. 

Uma fatia de cada dente foi selecionada aleatoriamente para análise em 

microscopia confocal, para a observação da presença de fendas marginais internas 

da interface dente/restauração. 

A Microscopia Confocal permite a obtenção de imagens com alta resolução 

em espécimes de pouca espessura (WATSON, 1991). A metodologia de preparo 

dos espécimes que é considerada complicada para análise em MEV e MET, não é 

necessária para Microscopia Confocal, onde a superfície dos espécimes é produzida 

de maneira similar às obtidas no MEV, mas com a vantagem da simplicidade da 

técnica, permitindo um menor risco de artefatos de contração ou ressecamento e 

ainda possibilitando o estudo do mesmo espécime em outra técnica microscópica 

adicional (WATSON, 1991; WATSON, BOYER, 1991; PIOCH et al., 1997). 
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Uma vantagem adicional da Microscopia Confocal é a visualização não 

apenas da superfície do espécime, mas também da sua subsuperfície. Além de 

oferecer menos problemas de rejeição de imagens por falta de foco e melhor 

resolução comparada com imagem convencional, permite um grande avanço nas 

imagens de estruturas biológicas. Portanto, essa metodologia permite a obtenção de 

uma imagem tridimensional, proporcionando uma correlação mais precisa e 

informativa quando comparada à análise bidimensional (WATSON; BOYER, 1991; 

DIASPRO; ROBELLO, 2000). 

Para melhor visualização no microscópio confocal é necessário a utilização de 

corantes. Neste trabalho foi utilizado a Rodamina B na concentração de 0,16 mg/ml. 

D’Alpino, em 2005, sugeriu a adição do corante Rodamina B a 0,16 mg/ml ao 

adesivo Single Bond para a análise da interface adesiva, uma vez  que esta 

concentração não interfere na conversão dos monômeros e na resistência de união 

entre adesivo e substrato. 

A adição de corantes fluorescentes como a Rodamina B a sistemas adesivos 

permite caracterizar a micromorfologia e a espessura da camada híbrida formada, a 

distribuição dentro da dentina, a extensão dos “tags” de resina, a espessura da 

camada adesiva e os possíveis defeitos ou alterações existentes na interface 

adesiva (WATSON 1997, D’ALPINO at al., 2006a). 

A análise do modo de fratura dos espécimes submetidos ao teste de 

microtração evidenciou um predomínio de fratura do tipo adesiva. Estas fraturas, que 

ocorrem na interface adesiva, registram valores reais, enquanto que fraturas mistas 

ou coesivas sugerem interferência no momento do teste, execução do preparo 

cavitário ou no preparo dos espécimes (SHONO et al., 1999). Niu et al. (2009) 

também obtiveram um predomínio de fraturas adesivas, nesse caso mais 

especificadamente na camada híbrida, ao avaliarem os efeitos da técnica 

incremental na resistência adesiva das restaurações de cavidade oclusal, efetivando 

então os seus resultados e descartando a presença de interferências no momento 

do teste, assim como foi verificado no presente estudo. 

O cimento de ionômero de vidro modificado por resina tem sido usado por 

aproximadamente vinte anos. Ele é indicado atualmente para várias situações 

clínicas como material restaurador, cimento e como base e forramento (SIDHU, 

2010).  Como descrito anteriormente, o presente estudo utilizou esse cimento como 

base resiliente para criar uma camada que absorvesse as tensões provenientes pela 
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contração de polimerização (CHUANG et al., 2003; ATTA, 2006; DEWAELE et al., 

2006b) e reduzisse o estresse na interface adesiva (KEMP-SCHOLTE; DAVIDSON, 

1990) e ainda proporcionasse a redução volumétrica da resina composta. No 

entanto, a contração de polimerização dos CIVMR observada  em estudos recentes 

(ATTIN et al., 1995; BRYANT; MAHLER, 2007) contradiz a noção de que  

apresentam contração de polimerização menor do que a resina composta. Assim, o 

benefício dessas técnicas para reduzir a contração de polimerização e alívio de 

estresse permanece controverso (BRAGA; HILTON; FERRACANE, 2003; 

FIGUEIREDO REIS, et al., 2003; DEWAELE et al., 2006b).  

Neste estudo, o uso da base de CIVMR, não mostrou diferença 

estatisticamente significante da resistência adesiva da interface dentina/resina 

composta entre os grupos testados. Diferente dos estudos de Alomari, Reinhardt e 

Boyer (2001), e Atta (2006) que mostraram que o uso de bases resilientes, como 

CIV e CIVMR é capaz de aumentar a resistência adesiva e, consequentemente, 

diminuir a quantidade de infiltração marginal. O que vai de acordo ainda com a 

revisão feita por Alomari, Ajlouni, Omar (2007) que afirmaram que o uso de base de 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina diminui o estresse de contração 

de polimerização, a formação de fendas e a microinfiltração marginal. 

Chuang et al. (2003) e Dewaele et al. (2006b) também apresentaram 

resultados diferentes do presente estudo, observando  que o uso de base de CIV e 

CIVMR  possui a capacidade de reduzir o estresse de  contração de polimerização 

das resinas compostas e aumentar o selamento marginal. 

Como visto no presente estudo, o uso da base de CIVMR não afetou a 

resistência adesiva à microtração das restaurações. Oliveira et al. (2010) por sua 

vez, mostraram que o uso dessa base resiliente resultou em aumento do estresse de 

contração de polimerização, isso porque, segundo os autores, o CIVMR apresenta 

uma contração maior que a resina composta devido à ausência de umidade. 

Completamente diferente dos achados de Tolidis, Nobecourt, Randall (1998), que 

relataram que o uso de CIVMR como base promovia uma redução da contração de 

polimerização das resinas compostas em aproximadamente 61%. 

Assim como verificado neste trabalho, Peliz, Duarte e Dinelli (2005) 

demonstraram que o uso do CIVMR como base não alterou a resistência adesiva da 

dentina para resistir à contração de polimerização da resina composta. 
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Chuang et al. (2011)  ao analisar a influência da geometria da cavidade e uso 

de materiais como base na contração de polimerização das resinas compostas, 

concluíram que o uso da base de CIVMR não teve influencia sobre a diminuição das 

tensões causadas pela contração de polimerização, resultado semelhante ao 

encontrado no presente estudo. 

O aparecimento de fendas marginais na interface adesiva depende de alguns 

fatores como o tipo de resina composta utilizada, propriedades físicas e mecânicas 

do material, fator de configuração cavitária, o volume de monômero 

fotopolimerizado, o grau de fotopolimerização, o tipo de técnica restauradora (VAN 

DIJKEN; PALLESEN, 2011). O presente estudo mostrou que o uso da base de 

cimento de ionômero de vidro não apresentou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos testados, quanto à presença de fendas marginais internas. 

Resultados diferentes foram observados por outros autores, que concluíram que o 

uso da base de cimento de ionômero de vidro resultou em aumento no número de 

fendas marginais (HOTTA; AONO, 1994; CIUCCHI et al., 1997). Devido a essas 

controvérsias, o benefício da base de CIV no selamento marginal das restaurações 

continua questionável. 

Foi possível observar no estudo atual, através da microscopia confocal, 

fendas marginais entre o sistema adesivo e a dentina nos grupos experimentais G3 

e G4. Entretanto, apesar de em menor quantidade, o aparecimento de fenda 

também esteve presente no grupo sem base de CIVMR, grupo G1. O uso do CIVMR 

então não influenciou na formação dessas fendas, o que concorda com resultados 

obtidos por Peliz, Duarte e Dinelli (2005) e Chuang et al. (2011). Isso se deve em 

parte pela excelente duração da adesão química entre dentina e cimento de 

ionômero de vidro e ainda pela presa dual que ocorre no CIVMR sendo esta 

responsável pelo alívio do estresse da contração de fotopolimerização (MITRA et al., 

2009). 

No presente estudo, não foi possível fazer uma correlação entre resistência 

adesiva e presença de fendas devido ao número muito pequeno e insuficiente de 

fendas observadas. Diferente dos resultados de Peutzfeldt e Asmussem (2004) que, 

ao investigarem as determinantes da formação de fendas in vitro, sugeriram que a 

resistência adesiva não é um fator determinante direto da qualidade marginal de 

uma restauração. E ainda Petrovic et al. (2010) que mostram bons resultados de 
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selamento marginal e ausência de fendas mesmo no grupo que apresentou piores 

resultados de resistência à adesão. 

O desenho experimental deste trabalho utilizou preparos extensos com alto 

fator de configuração cavitário e inserção da resina composta pela técnica de 

inserção incremental horizontal e oblíqua. A inserção da resina composta foi 

realizada de duas formas: nos grupos G1 e G3 foi aplicado 2 incrementos 

horizontais de cerca de 2mm cada, mantendo uma parede livre para  cinco aderidas, 

fator C igual a 5, enquanto nos grupos G2 e G4 foi aplicado 4 incrementos oblíquos, 

resultando então na diminuição do fator C para 2. Vários estudos demonstram que 

ocorre um aumento do estresse causado pela contração de polimerização e maior 

infiltração marginal quando o incremento excede 2mm de espessura (LUTZ; 

KREJCI; BARBAKOW, 1991; DA CUNHA et al., 1997). 

O uso da técnica incremental para restaurações de resina composta pode 

influenciar no fator de configuração cavitário e na contração de polimerização do 

compósito utilizado. Isso ocorre porque com a aplicação em incrementos de 

pequenas porções de resina composta, a contração de polimerização da resina 

ocorre dentro de cada porção, e assim sobra uma maior superfície que ainda não 

esta aderida para permitir o fluxo de resina em cada polimerização. Quando cada 

incremento da resina é aplicado ele pode compensar a contração de polimerização e 

o acúmulo do estresse na camada anterior, aumentando a força de adesão com a 

dentina e diminuindo a possibilidade de formação de fendas e surgimento de 

microinfiltrações (CHIKAWA et al., 2006; NIU et al., 2009). 

Neste estudo, a análise da resistência adesiva de diferentes técnicas 

restauradoras, técnica incremental horizontal e técnica incremental oblíqua, 

associada ou não ao uso de base de cimento de ionômero de vidro nas restaurações 

das cavidades de Classe I, não mostrou diferença estatisticamente significante da 

resistência adesiva da interface dentina/resina composta entre os grupos testados. 

Diferente do estudo in vivo de Van Dijken (2010), que ao avaliarem a durabilidade de 

restaurações de resina composta do tipo Classe I que foram aplicadas com técnica 

incremental oblíqua, fotopolimerização indireta e uso de uma base resiliente, 

concluíram que tais restaurações tiveram uma excelente durabilidade apesar do 

elevado fator de configuração cavitária das cavidades.  Lindberg, Van Djiken, 

Hörstedt (2005) demonstraram um significante aumento do selamento marginal das 

resinas compostas restauradas sozinhas, sem uso de base resiliente. 
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No presente estudo, foram realizadas apenas restaurações por meio da 

técnica de inserção incremental, horizontal e oblíqua, por influenciar no fator de 

configuração cavitária e no estresse da contração de polimerização da resina 

compósita utilizada. Resultados de vários estudos comprovam a efetividade da 

técnica incremental, horizontal ou oblíqua, quando comparada com uso da técnica 

em bloco único. Abbas (2003) afirmaram que a microinfiltração marginal dos dentes 

restaurados em bloco único foi significativamente maior do que os dentes 

restaurados com a técnica incremental. Nikolaenko et al. (2004) verificaram o efeito 

do fator de configuração cavitário na adesão à dentina da parede pulpar utilizando 

diversas técnicas de inserção da resina composta e concluíram que o uso da técnica 

incremental permite uma melhor adaptação da resina composta. He, Shimada, 

Tagami (2007) analisaram a relação que a técnica incremental e o tamanho da 

cavidade têm na resistência adesiva à microtração de resinas compostas 

restauradas em cavidades classe I de dentes bovinos e concluíram que em 

cavidades planas, o uso da técnica incremental não tem nenhum efeito sobre a 

resistência adesiva das resinas compostas, entretanto em preparos cavitários 

extensos o uso da técnica incremental é indicado para aumentar a resistência 

adesiva. O uso da técnica em bloco único (FC=5) proporcionou uma redução 

significante da resistência adesiva tanto em cavidades pequenas quanto extensas, o 

que está de acordo com estudos realizados por Tjan, Bergh,Linder (1992). 

Em 2008, He et al. avaliaram, além do uso da técnica incremental, a 

colocação de uma base fluida em cavidades do tipo Classe I para análise da 

resistência adesiva da resina composta e concluíram que a técnica incremental e o 

uso de base fluida devem ser recomendadas para o preenchimento de cavidades 

amplas, pois interferem na resistência adesiva da resina composta. Em situações 

com elevado fator C, a técnica incremental tem sido preconizada para minimizar os 

efeitos negativos provocados pela contração de polimerização (LUTZ; KREJCI; 

BARBAKOW, 1991; TSAI; MEYERS; WALSH, 2004). No presente estudo, os 

resultados foram diferentes, pois mostraram que o uso de base resiliente e técnica 

de inserção incremental das restaurações em cavidade do tipo classe I, não 

influenciaram a resistência adesiva e a presença de fendas na interface adesiva. 

Apesar deste estudo não ter demonstrado a influência do uso da técnica 

incremental na resistência adesiva das restaurações de resina composta, 

Bouillaguet et al. (2001),  Figueiredo Reis et al. (2003) e Loguércio, Reis e Ballester 
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(2004) observaram que a técnica incremental pode aumentar a resistência adesiva 

em cavidades do tipo classe I e classe II. Félix et al. (2007) também concluíram que 

o uso da técnica incremental, independente do tipo de adesivo escolhido, em 

cavidades extensas do tipo classe I, aumenta a resistência adesiva da resina 

composta. Em 2009, foi a vez de Ozel e Soyman concluírem que o uso da técnica 

incremental diminui os efeitos negativos da contração de polimerização e a 

microinfiltração das resinas compostas em cavidades do tipo classe II MOD. Ainda 

em 2009, Niu et al. analisaram os efeitos dessa técnica incremental nas 

restaurações de resina composta e, para isso, testaram grupos com diferentes tipos 

de técnica incremental oblíquas e a técnica incremental horizontal foi seu grupo 

controle. Fizeram análise da resistência adesiva à microtração e verificação dos 

tipos de fratura em MEV. Concluíram que o uso da técnica incremental oblíqua 

resulta em maior resistência adesiva à microtração e há um predomínio de fraturas 

do tipo adesivas. 

Segundo esses autores citados acima, o uso da técnica incremental 

(horizontal ou oblíqua) é capaz de reduzir a tensão da contração de polimerização 

devido à redução do volume de resina composta e diminuição do fator C, entretanto, 

ainda não está claro qual técnica incremental é a mais apropriada (PARK et al., 

2008; PETROVIC et al., 2010). Enquanto nossos resultados mostram que o uso da 

técnica incremental não tem influência na resistência adesiva à microtração das 

restaurações. 

Assim como os resultados observados no presente estudo, alguns trabalhos 

que não observaram influência da técnica incremental sobre os efeitos da contração 

de polimerização da resina composta e, consequentemente, sobre a resistência 

adesiva e microinfiltração. Pfeifer, Braga, Cardoso (2006) concluíram que a inserção 

da resina composta em dois incrementos horizontais em cavidades do tipo classe V 

não teve nenhuma influência nos valores de microinfiltração. O mesmo foi observado 

nesse estudo com relação à resistência adesiva. Assim como no estudo de Duarte, 

Dinelli, Silva (2007) que concluíram que nenhuma técnica de inserção da resina 

composta, seja ela em bloco único ou incremental, é capaz de eliminar a 

microinfiltração em cavidades com alto fator de configuração cavitária.  

Diferente dos resultados obtidos no presente trabalho existem estudos que 

contraindicam o uso da técnica incremental na tentativa de aumentar a resistência 

adesiva das restaurações de resina composta. Nayif et al. (2008) concluíram que a 
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resistência adesiva das restaurações de cavidade do tipo classe I eram maiores 

quando se usava a técnica de inserção em bloco único. Assim como resultados 

encontrados por Mangum et al. (1994),  Winkler; Katona; Paydar (1996) , Versluis et 

al. (1996)  que demonstraram que o uso da técnica em bloco único induz à 

diminuição do estresse de contração. Resultados encontrados também por Katona, 

Winkler, Huang (1996) e Katona, Winkler (1994) que afirmaram que o estresse de 

contração de polimerização do volume total do incremento único é menor que o 

estresse de contração da resina aplicada com a técnica incremental. 

Apesar das diversas controvérsias analisadas sobre o uso ou não da 

aplicação da técnica incremental da resina composta, essa técnica vem sendo 

amplamente recomendada para as restaurações adesivas diretas por permitir uma 

diminuição no fator de configuração cavitária, o que não se sabe ao certo ainda é 

qual o tipo de inserção incremental, horizontal ou oblíqua, é a mais indicada, apesar 

dos inúmeros estudos indicando a técnica oblíqua (PARK, et al., 2008; PETROVIC 

et al., 2010). 

Quanto à presença de fendas internas nos grupos com técnica de inserção 

incremental oblíqua, foi evidenciada sua presença no grupo 4, sem diferença 

estatisticamente significante entre os grupos testados. E não foi possível fazer uma 

correlação entre resistência adesiva e presença de fendas devido ao número muito 

pequeno e insuficiente de fendas observadas. 

Os resultados do presente trabalho mostram que o uso da base de cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina e das técnicas de inserção de resina 

composta não influenciam a resistência adesiva e a formação de fendas internas na 

interface da parede circundante. Isso somado às várias propriedades do cimento de 

ionômero de vidro, como capacidade de liberação de flúor, biocompatibilidade, 

coeficiente de expansão térmica linear semelhante aos das estruturas dentárias e a 

adesividade ao esmalte e dentina; associado ainda à técnica de inserção 

incremental oblíqua da resina composta com volumes pequenos, sem unir duas 

paredes opostas, promovendo uma diminuição do fator de configuração cavitária, 

fazem estas técnicas serem bastante recomendadas no uso de restaurações 

adesivas diretas. No entanto, diante das diversas controvérsias quanto à qualidade 

da interface adesiva das restaurações, a realização de mais estudos se fazem 

necessários.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Após análise estatística dos resultados, pode-se concluir que:  

 

1. O uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

não interfere na resistência adesiva da interface dentina/resina 

composta das paredes circundantes de cavidades simples. 

2. A técnica de inserção de resina composta não interfere na resistência 

adesiva da interface dentina/resina composta das paredes circundantes 

de cavidades simples. 

3. O uso da base de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

não interfere na formação de fendas marginais na interface 

dentina/resina composta de cavidades simples. 

4. A técnica de inserção de resina composta não interfere na formação de 

fendas na interface dentina/resina composta das paredes circundantes 

de cavidades simples. 

 

Dessa forma as hipóteses nulas testadas foram aceitas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta de Doação de Dentes Humanos por Cirurgiões-Dentistas 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru, SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 
PABX (14)3235-8000 – FAX (14)3223-7720 

 

 
 
 
Termo de doação de Dentes Humanos de Cirurgiões -Dentistas  

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

cirurgião dentista, inscrito no CRO ___________, doutoranda em 

__________________________________________ pela Faculdade de Odontologia 

de Bauru FOB/USP com nº USP __________ declaro que doarei com autorização 

prévia dos pacientes, 40 dentes extraídos por indicação terapêutica, cujos históricos 

farão parte dos prontuários dos pacientes de quem se originam, arquivados sob 

responsabilidade da FOB – USP. Os dentes serão armazenados em frasco único (o 

que impossibilita a identificação dos indivíduos dos quais os dentes foram extraídos) 

para a pesquisa “Efeito da base de cimento de ionômero de vidro modi ficado 

por resina e técnicas de inserção de resina compost a na interface 

dentina/restauração adesiva”, vinculada à Faculdade de Odontologia de Bauru 

pelo programa de Mestrado em Dentística, que tem como autora Larissa Marinho 

Azevedo e orientadora a Profa. Dra. Maria Teresa Atta,. Estou ciente de que estes 

dentes serão utilizados pelos pesquisadores deste projeto para realização da 

pesquisa acima citada. 

 
 

Bauru,____ de _________________ de 20__. 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 
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ANEXO B – Termo de doação de dentes do paciente 

 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru, SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 
PABX (14)3235-8000 – FAX (14)3223-7720 

 

 
 
 
 
Termo de doação de Dentes  Humanos de Pacientes  

 

 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da FOB/USP 

 

Eu, ______________, RG_______________________faço a doação do meu dente extraído 

por indicação terapêutica para  viabilizar a execução da pesquisa intitulada "Efeito da base de 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina e técnicas de inserção de resina 

composta na interface dentina/restauração adesiva" vinculada a Faculdade de Odontologia 

de Bauru FOB/USP pelo programa de Mestrado em Dentística, que tem como autora Larissa 

Marinho Azevedo e orientadora a Profa. Dra. Maria Teresa Atta. 

 

 

___________________, __ de ___________ de 20__ 
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ANEXO C – Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Bauru-USP, sob processo nº 146/2009. 
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ANEXO D – Aprovação final do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob processo nº 146/2009. 
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