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RESUMO
O objetivo deste estudo foi incorporar 2% e 6,5% de vitrocerâmica bioativa
(Biosilicato®, Vitrovita) a cimentos comerciais de ionômero de vidro modificados por resina
(CIVMR) utilizados para forramento (Vitrebond®, 3M ESPE Dental Products) e restauração
(Vitremer®, 3M ESPE Dental Products), caracterizá-los em diferentes propriedades, avaliar a
influência do envelhecimento artificial sobre a resistência de união dos materiais experimentais
à dentina, bem como seu potencial remineralizador. A caracterização mecânica foi realizada
pela análise de resistência à compressão e à flexão (EMIC 23-20, INSTRON/EMIC) e
microdureza Knoop (HMV-2, Shimadzu). Além disso, foram analisadas liberação de fluoretos
por potenciometria direta (Hanna Instruments Inc., Woonsocket) e atividade antimicrobiana em
meio de cultura ágar (Ágar Müller Hinton). Para cada um dos testes realizados, as médias
obtidas foram analisadas estatisticamente segundo 1-way ANOVA (Tukey, p<0,05). A
resistência de união (RU) foi avaliada em 240 molares humanos hígidos. Os dentes foram
preparados em cavidades de 7 x 6 x 2mm e, antes de serem restaurados com os materiais
testados, metade das amostras foi submetida a ciclagem de pH para obtenção de dentina cariada
artificialmente. As amostras foram separadas de acordo com o tipo de envelhecimento
submetido (n=10): ciclagem termomecânica (CTM) (ER 37000, ERIOS Equipamentos Ltda) e
armazenamento em água destilada (AAD), por 6 meses. Todos os corpos de prova foram
seccionados em amostras de 1mm2 (IsoMet® 1000 Precision Saw, Buehler) e submetidos a
ensaio de microtração (OM100, Odeme Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda). As
médias obtidas foram analisadas segundo 3-way ANOVA, teste de Tukey, nível de
significância de 95%. O padrão de fratura das amostras foi analisado em estereomicroscópio
(Stereomaster® Microscope, Fisher Scientific) e a razão molar Ca/P foi obtida em análise por
EDX (JSM-5600LV, JEOL). Verificou-se que a incorporação de Biosilicato® interferiu
negativamente nas propriedades mecânicas do material. A liberação de fluoretos aumentou
significativamente (p<0,05) quando incorporado 6,5% de Biosilicato® ao Vitrebond® e ambas
as concentrações experimentais ao Vitremer®. Não houve diferença na atividade antimicrobiana
dos materiais testados em relação aos respectivos grupos Controle. A presença de Biosilicato®
não aumentou significativamente a RU dos materiais testados em nenhum dos substratos, e a

8

CTM foi fator significativo para a diminuição dessa propriedade. A CTM aumentou a razão
Ca/P em dentina hígida, em ambas as concentrações de Biosilicato®, tanto em Vitrebond®
quanto em Vitremer®. Em dentina artificialmente cariada, a CTM aumentou a Ca/P do
Vitremer® com 6,5% de Biosilicato® incorporado, mas diminuiu essa propriedade com 2% de
Biosilicato®. Concluiu-se que a incorporação de Biosilicato® aos CIVMR, nas concentrações
propostas, não resulta em propriedades melhoradas do material, independente do tipo de
substrato testado.
Palavras-chave: Cimentos de ionômero de vidro modificados por resina; vitrocerâmica;
bioatividade; propriedades mecânicas; resistência de união; liberação de flúor; ciclagem
termomecânica.
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INTRODUÇÃO
A cavidade oral está constantemente exposta à desmineralização e à remineralização1, 2.
A desmineralização resulta da queda do pH, devido à liberação de ácidos produzidos pela ação
das bactérias do biofilme dental, na presença de carboidratos dietéticos. A desmineralização
contínua resulta na perda de estrutura dentária. A remineralização acontece de maneira inversa,
quando o pH aumenta com a deposição de íons de cálcio e fosfato1. Portanto, a melhor estratégia
para o contingenciamento da doença cárie é focada nos métodos para melhorar o processo de
remineralização1 ou evitar a desmineralização.
As técnicas restauradoras que preconizam o mínimo sacrifício de estrutura dental sadia,
de acordo com o conceito da Odontologia Minimamente Invasiva, são a base para a prática
restauradora atual3. Essa filosofia é cada vez mais popular na Odontologia mundial,
reconhecendo que a cárie é doença multifatorial, associada ao estilo de vida das pessoas, que
pode acarretar no biofilme desfavorável e meio oral desequilibrado4, 5. Esse conceito é
suportado por 4 pilares: avaliação individual de risco, detecção e manejo de lesões nãocavitadas, cuidados preventivos efetivos, e técnicas restauradoras minimamente invasivas1, 4, 6.
Em todas as etapas do manejo da cárie, os clínicos devem buscar a preservação máxima das
estruturas dentárias4. A filosofia minimamente invasiva acendeu uma discussão a respeito dos
supostos requisitos para a remoção de tecido cariado em dentes profundamente acometidos pela
cárie7.
A cárie é uma das doenças crônicas mais prevalentes que afetam a humanidade1, 6, e os
critérios mais comuns utilizados pelos clínicos para a escavação de tecido cariado e preparo
cavitário são a consistência e coloração do tecido, que são influenciados pelo julgamento
subjetivo do operador8. A falta de procedimentos seletivos para a remoção de dentina cariada
pode comprometer a resistência da estrutura dental remanescente e a saúde pulpar, devido às
consequências clínicas causadas pelas variações no tamanho das cavidades5,

8, 9

. A ideia

principal da filosofia minimamente invasiva é a execução de restaurações que possam combater
o processo carioso e remineralizar os tecidos dentais1, 6, 10, 11. Para que isso seja possível, é
fundamental que se consiga a estabilização da lesão cariosa e a criação de ambiente oral ótimo
para reparar tecidos desmineralizados10, 11.
A dentina é um tecido conjuntivo mineralizado que consiste em aproximadamente 70%
de hidroxiapatita (HA), 20% de material orgânico e 10% de água (em peso)12.
Consequentemente, a desmineralização da dentina é o processo de remoção de íons minerais da
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rede de apatita deixando as fibras de colágeno sem suporte, exceto pela água contida na
dentina12, 13.
A dentina cariada consiste de duas camadas: uma camada externa necrótica, altamente
desmineralizada, com fibrilas colágenas degeneradas e presença de biomassa bacteriana,
conhecida como dentina infectada; e a camada interna menos contaminada, desmineralizada,
mas potencialmente reparável, conhecida como dentina afetada, que apresenta pequenas
alterações na estrutura das fibrilas colágenas7,
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. São substratos distintos que possuem

diferentes composições químicas e estruturas morfológicas7. De acordo com a filosofia da
mínima intervenção, recomenda-se remover apenas a dentina infectada com cárie antes dos
procedimentos restauradores que envolvam cárie em dentina7, 11, 15-17. A remineralização da
dentina afetada remanescente pode ser encorajada pelo uso de materiais restauradores bioativos,
que liberam íons, como, por exemplo, cimentos de ionômeros de vidro (CIV)6, 11, 15, 16, 18-22 ou
materiais resinosos contendo fosfato de cálcio11, além de diversos outros biomateriais.
O tratamento restaurador atraumático (ART) é uma opção de tratamento odontológico
que assiste as mais vulneráveis populações, tendo, assim, grande impacto na saúde pública, por
oferecer prevenção e tratamento a grande parcela da população a baixos custos16, 18, 23. Essa
técnica consiste na remoção da dentina cariada utilizando-se apenas instrumentos manuais16, 18,
20, 23

, e posterior restauração com materiais adesivos6,

16, 18, 20

, estabilizando as lesões,

interrompendo o processo de cárie bacteriana e fornecendo, ao tecido afetado pela cárie,
oportunidade de cura11, 17, 24. Outra abordagem conservadora é a técnica de restauração mista
ou técnica do sanduíche, que preconiza a utilização do CIV como material substituto de dentina
ou base para restaurações posteriores extensas de resina composta4. O raciocínio é fornecer
selamento à margem dentinária gengival quando da ausência de esmalte e reduzir a
profundidade da caixa proximal para que a fotopolimerização da resina possa ser alcançada de
forma confiável. Também reduz o número de incrementos de resina4.
Desde sua introdução e desenvolvimento clínico, os CIV têm sido amplamente
utilizados na dentística restauradora devido à sua capacidade de reduzir a incidência da cárie
que afeta as superfícies não restauradas do dente6, 25. Além disso, apresentam coeficiente de
expansão térmica e módulo de elasticidade similares aos do dente15, 26, 27. Eles podem ser
utilizados como agente cimentante, selante, material restaurador, ou base para forramentos28-32.
Os CIV são cimentos à base de água caracterizados por uma reação ácido-base entre pó
(vidro de fluoraminosilicato de cálcio) e líquido (solução aquosa de ácido polialcenoico)4. Um
dos atrativos do material é a capacidade de se aderir quimicamente a esmalte e dentina, por
meio da interação entre o grupo carboxila do ácido e os íons cálcio (Ca2+) presentes na apatita
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tecidual4, 22, 26-29, 33-36, além de formar uma interface ácido-resistente, simultaneamente tolerante
à técnica e duradoura, mesmo em ambiente clínico desafiador4. A composição do CIV é
responsável pela bioatividade do material, devido à presença de silicatos e fluoretos4, 22.
Os CIV podem promover precipitação mineral em dentina afetada por cárie8 e induzir o
crescimento de cristais em espaços microscópicos da interface de união após o armazenamento
em água por longo prazo, sendo que a composição química desses cristais é similar à do tecido
dental10. Apesar de os CIV apresentarem piores características mecânicas, como baixas
resistências ao desgaste e de união, e fragilidade4, 10, 15, 27, 29-31, 34, 35, em comparação com os
compósitos, demonstram excelentes características de manipulação10, 26 e são menos sensíveis
às condições de umidade encontradas no ambiente clínico10, 34.
O flúor é uma parte essencial do vidro porque é usado para controlar a temperatura de
fusão e, também, é um bom eliminador de óxido durante a fabricação do vidro4. Mas, de
maneira similar a outros íons, como o sódio, o flúor não participa da reação de presa do CIV,
permanecendo não-reagido na matriz4, 22, 33, sem participar de sua constituição físico-química,
de modo que sua liberação não afeta as propriedades físicas do cimento4. Assim, o CIV se
caracteriza por ser um reservatório de flúor37, 38 e outros íons constituintes da HA na cavidade
oral4,

33, 34

. Uma das suas principais características é a constante liberação de fluoretos,

propiciando redução na solubilidade da estrutura mineral dos dentes, inibição do metabolismo
microbiano, e restabelecimento do equilíbrio do meio oral4, 6, 22, 25, 26, 28-31, 33-35, 38.
Os íons F- são elementos essenciais na prevenção e tratamento da cárie1, 6, 34, 38 e muitos
estudos têm sido realizados na busca de meios de preservá-los no meio oral, particularmente na
interface entre o dente e o biofilme bacteriano34, 39.
A liberação de flúor é caracterizada por um pico inicial elevado, que diminui
rapidamente para manter um nível sustentado ao longo de vários meses34. No entanto, existe
um efeito de compensação em que o CIV pode ser recarregado com íons de flúor de fontes
externas, tais como cremes dentais, géis e vernizes34, 38, 40, 41. As restaurações de CIV podem ser
vistas como dispositivos lentos de liberação de flúor42. Quando o CIV é colocado em contato
direto com a dentina afetada pela cárie, a migração de elementos de formadores de apatita, F e
Sr, do CIV para a dentina cariada pode ser extensa4.
Os CIV são amplamente utilizados na odontologia conservadora também devido às suas
características antibacterianas10,

19, 43, 44

mas, ao longo de sua história, tiveram diversas

modificações em sua composição original, com o objetivo de melhorar suas propriedades físicas
e mecânicas, em particular a resistência ao desgaste, e reduzir a sensibilidade à captação precoce
de água, para que as restaurações pudessem ser realizadas em uma única sessão, com melhores
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resultados estéticos, devido à melhor translucidez4, 29. Atualmente, esses materiais podem ser
divididos em dois grupos: o convencional (CIV), que é autopolimerizável; e o modificado por
resina (CIVMR), que apresenta composição semelhante à do CIV convencional, mas com
adição de pequena quantidade de HEMA, BisGMA e fotoiniciadores4, 44. A partícula de vidro
é a mesma do CIV convencional, porém menor, como nos compósitos34. O CIVMR combina
as propriedades bioativas dos CIV com as propriedades mecânicas e estéticas dos polímeros
resinosos10, 27, 30, 31, 34, 35, 44-46. No CIVMR, o componente resinoso oferece vantagens, como
aceleração do processo de endurecimento e diminuição do tempo de presa46, uma vez que a
reação se inicia pela fotopolimerização e é complementada pela reação ácido-base34, 46.
Testes laboratoriais demonstraram que a liberação de fluoretos varia de acordo com a
categoria do CIV (convencional ou modificado por resina), e até mesmo entre cimentos da
mesma categoria6, 41, 47. Não há consenso se o principal fator responsável por essa variação é a
categoria do CIV ou a composição específica de certos materiais6 cujas composição e estrutura
são bem características dos CIVMR mas, no entanto, atualmente não se sabe por que sua
liberação de flúor é tão alta em comparação com a dos CIV convencionais38.
Materiais utilizados para substituir ou suplementar funções de tecidos vivos são
chamados de biomateriais48. Eles devem ser biocompatíveis e apresentar características como
bioatividade, bioestabilidade e biodegradabilidade32, 48, 49. Os biomateriais prolongam a vida
útil do produto final, mas apresenta limitações mecânicas49. Em vez da substituição tecidual, as
pesquisas têm focado na regeneração, por meio de partículas bioativas que ativam, in vivo,
mecanismos de regeneração tecidual49.
Quando um biomaterial é colocado em tecidos vivos, reações bioquímicas específicas
ocorrem na interface biomaterial-tecido, induzindo resposta biológica específica e criando
ambiente capaz de induzir união adequada entre material e tecidos32.
O desenvolvimento de materiais bioativos inovadores, que liberem íons e apresentem
capacidade de remineralizar áreas deficientes em minerais na interface de união com a dentina,
é um dos principais objetivos da pesquisa em biomateriais odontológicos8,

11

. Essa

remineralização pode ser alcançada pelo aumento do conteúdo mineral e das propriedades
mecânicas, principalmente dureza e módulo de elasticidade, de tecidos dentais8, 11.
O princípio da bioatividade está fundamentado principalmente na capacidade dos
materiais de liberar íons específicos para formar uma camada mineralizada em sua superfície,
em um meio fisiológico ou levemente alcalino50, 51. Em 1969, na Universidade da Flórida,
Hench51 relatou que certas composições degradáveis de vidro (Bioglass® 45S5) conseguiram
formar ligações químicas com osso devido a íons liberados, como Na+, Si4+, Ca2+ e (PO4)3- 29,
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32, 43

. Esses materiais são conhecidos como vidros bioativos (ou biovidros) e possuem a

capacidade de se ligar quimicamente aos tecidos mineralizados por meio da formação de
camada de hidroxicarbonatoapatita (HCA), que apresenta estrutura e composição química
similar à fase mineral dos tecidos ósseo e dental51. Assim, começaram a ser utilizados como
biomateriais regenerativos para os tecidos duros danificados, incluindo os dentes.
Na Odontologia, o biovidro tem sido amplamente investigado como material de enxerto
ósseo ou aditivo a materiais restauradores, cimento e agentes de união, para aumentar a
bioatividade9,

10, 28-30, 43, 52-57

. Incorporados ao ionômero de vidro, esses materiais têm

apresentado bioatividade em condições fisiológicas simuladas, remineralizando dentina
humana29, 30, 37, 43, 46, 52, 53, 58. No entanto, também tem sido relatado que a introdução de vidro
bioativo em CIV comprometeu drasticamente sua resistência mecânica30, 54, 59 e conforto do
paciente, devido à sua superfície cortante60.
Assim, as vitrocerâmicas foram desenvolvidas para aprimorar o desempenho mecânico
de materiais bioativos e superar essas limitações. Em meados da década de 1990, um grande
desafio foi o desenvolvimento de um novo material que poderia combinar alta bioatividade,
como observado no Bioglass® 45S5, e boa resistência mecânica e dureza de algumas cerâmicas
de vidro, como a A/W Cerabone® 57, 61. Pesquisadores do Laboratório de Materiais Vítreos do
Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos
desenvolveram uma vitrocerâmica bioativa, totalmente cristalina, denominada Biosilicato®62.
A solução encontrada pelos pesquisadores foi cristalizar o material em microestrutura adequada
para que, durante sua obtenção na forma particulada, não fossem geradas superfícies cortantes,
além de manter nível de bioatividade evidenciado pela formação de camada de HCA57, 59, 61, 63,
64

.
O Biosilicato® é composto basicamente por sódio, potássio, flúor, cálcio, oxigênio e

sílica. Com exceção do flúor, que está presente em pequena concentração e possui efeitos
benéficos no ambiente oral, os demais elementos estão presentes no organismo humano e não
causam toxicidade na quantidade existente no material, sendo facilmente metabolizados59. É
uma vitrocerâmica bioativa completamente cristalizada, pertencente ao sistema P2O5-Na2OCaO-SiO2, com adições de Li2O e K2O50, 59, 61, 64-66.
Para que o Biosilicato® aja de maneira efetiva, é necessário que suas partículas, em
contato com os fluidos, sejam dissolvidas e ocorra a liberação de íons para posterior formação
de HCA, o que poderia proteger a superfície dental dos ataques ácidos, inibindo a
desmineralização e facilitando a remineralização59.
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Após 20 anos de pesquisas, tendo sua eficácia comparada à do Bioglass® 45S5,
considerado o padrão ouro para os materiais bioativos57,

63, 64

, o Biosilicato® apresentou

propriedades similares ou melhores, como a maior atividade osteogênica, tanto in vitro quanto
in vivo57,

59, 63, 67

. Ele apresenta interessantes propriedades, como: alta bioatividade,

osteocondução, osteoindução, ausência de citotoxicidade e genotoxicidade, além de
propriedades antibacterianas57, 64, 66. É um biovidro bastante versátil e multiuso57, 64.
O uso do Biosilicato® tem sido bastante diversificado, na Odontologia. Um estudo in
vitro analisou sua influência na microdureza Knoop de esmalte e superfície dentinária de dentes
submetidos a tratamento clareador, demonstrando que o biovidro melhorou a dureza e
morfologia dental, prevenindo desmineralização68. Em outro estudo, a suspensão de vidro
bioativo foi recomendada, em substituição à de hidróxido de cálcio, para o tratamento da
apicificação69. Outra indicação para esse material é a restauração de defeitos ósseos e o aumento
ou preservação da crista e rebordo alveolares51, 67, além da osteointegração de implantes de
titânio67. Estudos in vitro2, 70 e clínicos71 foram realizados utilizando o Biosilicato® como agente
remineralizante e potencial produto para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, e
demonstraram resultados satisfatórios na obliteração dos túbulos dentinários2,

70, 71

.

Recentemente, estudos in vitro investigaram a utilização do Biosilicato® em dentinas hígida e
desmineralizada, melhorando a RU à dentina72, 73.
Recentemente, o biovidro foi incorporado ao CIV para melhorar a bioatividade,
capacidade de regeneração e reconstrução dental29, 30, 43, 54, 74, tendo demonstrado aumento na
bioatividade e durabilidade da união, possibilitando, assim a remineralização da dentina
humana29, 30, 37, 43, 53, 54. Entretanto, essa incorporação resultou em diminuição das resistências à
compressão e à flexão e da microdureza superficial30, 32, 43. Portanto, desenvolver um CIVMR
bioativo sem perdas consideráveis nas propriedades mecânicas continua sendo um desafio28.
De acordo com o que foi exposto até o momento, é perceptível que o Biosilicato® tem
se mostrado promissor, apresentando potencial para ser aplicado em áreas completamente
diferentes da qual foi originalmente projetado75.
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Conclusão
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CONCLUSÃO

De acordo com os resultados encontrados, podemos concluir que:
1. A incorporação de Biosilicato® não melhorou as propriedades mecânicas e
microbiológicas do material, mas proporcionou maior liberação de fluoretos por esses
materiais.
2. A incorporação de Biosilicato® não resultou em maior resistência de união dos materiais
experimentais à dentina hígida e cariada artificialmente.
3. A ciclagem termomecânica foi um fator significativo para a resistência de união e
potencial remineralizador do CIVMR, com e sem o Biosilicato® incorporado.
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