
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
DOUTORADO EM DENTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 TESE 
 
 
 
 

EFEITO DA TÉCNICA RESTAURADORA, DO TIPO DE PREPARO E 
DO ENVELHECIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA 

COMPOSTA SOBRE A RESISTÊNCIA À FRATURA DENTAL, 
RESISTÊNCIA ADESIVA E VEDAMENTO MARGINAL 

 

 
 
 
 

FÁBIO HERRMANN COELHO-DE-SOUZA 
 

 
 
 
 
 
 

PELOTAS, 2006 



 

 2

 
 

FÁBIO HERRMANN COELHO-DE-SOUZA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

EFEITO DA TÉCNICA RESTAURADORA, DO TIPO DE PREPARO E DO 

ENVELHECIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA SOBRE A 

RESISTÊNCIA À FRATURA DENTAL, RESISTÊNCIA ADESIVA E VEDAMENTO 

MARGINAL 

 
 
 

 
Tese apresentada à Universidade Federal de 
Pelotas, como parte das exigências do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
para a obtenção do título de Doutor em 
Dentística.     
 
Linha de Pesquisa: Estudo das propriedades 
físico-químicas e mecânicas de materiais 
dentários utilizados em Odontologia. 

 
 

Professor Orientador 
Prof. Dr. Guilherme Brião Camacho 

 
Professor Co-orientador 

Prof. Dr. Flávio Fernando Demarco 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 2006 



 

 3

 
C672e   Coelho-de-Souza, Fábio Herrmann   

  Efeito da técnica restauradora do tipo de preparo e do envelhecimento de 
restaurações de resina composta sobre a resistência à fratura dental, resistência 
adesiva e vedamento marginal / por Fábio Herrmann Coelho de Souza – 2006. 

                     168 f. 
 

Tese  (Doutorado) – Faculdade de Odontologia., Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, Universidade  Federal de Pelotas, 2006. 
“Orientação: Prof.ª Dr. Guilherme Brião Camacho; Co-orientação Prof. Dr. 
Flávio Fernando Demarco.” 

     1. Dentística .2. Adesivos dentinários.  3. Resinas compostas.    4. 
Força compressiva. 5. Restauração dentária permanente. 6. Microscopia 
eletrônica de varredura.  I.Título. 

                                              CDD: D2 

 
       Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  Catalogação na Fonte: Elionara Giovana Rech  CRB 10/ 1693 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banca examinadora: 
 

Prof. Dr. Guilherme Brião Camacho 

Prof. Dr. Adair Luiz Stefanello Busato 

Prof. Dr. Ricardo Prates Macedo 

Profa. Dra. Márcia Bueno Pinto 

Prof. Dr. Evandro Piva 

 
 
 
 
 
 



 

 4

 
 
 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
Dedico essa Tese de Doutorado ao meu pai, Gilberto Schmitt Coelho 

de Souza, que através das entrelinhas de suas poucas palavras, 

soube me ensinar o melhor caminho a seguir. Ao longo de sua vida, 

sempre incentivou os meus sonhos e trabalhou para que eles se 

realizassem. Sua ausência deixará saudades, mas a sua memória em 

mim e as boas lembranças da nossa amizade me darão forças para 

continuar... 

                                                                                         (1945 – 2006) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

 
 
 
 
 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 
 
 
 
 
 

Agradeço de forma especial ao Prof. Dr. Flávio Fernando Demarco, pela maneira 

como me recebeu no Curso de Doutorado, pela orientação científica e co-

orientação de Tese. O senhor foi professor, orientador e, principalmente, amigo. 

Muito obrigado! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

 
 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

 

 
Ao meu Professor Orientador, Prof. Dr. Guilherme Brião Camacho, pela orientação 

da presente Tese e pela confiança em mim depositada. 

 

 

Ao Prof. Dr. Ricardo Prates Macedo, Diretor Geral dos Cursos da área da saúde 

da ULBRA, pelo estímulo e amizade. 

 

 

À Dentística da ULBRA, coordenada pelo Prof. Dr. Adair Luiz Stefanello Busato 

(Graduação e Strictu Sensu) e Prof. Dr. Eduardo Galia Reston (Lato sensu), pela 

formação, amizade e ambiente de trabalho. 

 

 

Ao Prof. Francisco Roberto de Avelar Bastos, Coordenador do Curso de 

Odontologia da ULBRA campus Cachoeira do Sul, pelo apoio à produção científica 

e incentivo à titulação. 

 

 

Aos meus colegas e amigos Prof. Celso Afonso Klein Júnior e Prof. Leonardo 

Maciel Campos, pela convivência e grande amizade. 

 “O que construímos juntos jamais será desfeito”... 

 

 



 

 7

Ao Prof. Celso Afonso Klein Júnior pelo auxílio na obtenção das imagens de 

microscopia. 

 

 

Às Professoras Regina Elizabeth Gerhardt e Ione Suslik Baron, pelo estímulo 

científico inicial e constante e pela oportunidade de iniciar a minha carreira 

docente. 

 

 

Aos Professores Doutores Alcebíades Nunes Barbosa e Evandro Piva, pelas 

inúmeras contribuições neste trabalho, especialmente no momento do exame de 

qualificação. 

 

 

A todos os Professores do Curso de Doutorado, pela disponibilidade e 

ensinamentos transmitidos. 

 

 

Aos meus colegas do Curso de Doutorado: Antônio, Fábio Lima, Sinval, Elaine e 

Elenara, pela receptividade, coleguismo e amizade desenvolvida. 

 

 

Aos alunos e amigos do Curso de Mestrado em Dentística da UFPel, pelo 

agradável convívio. 

 

 

À Profa. Dra. Márcia Bueno, pela forma querida com que me recebeu no início do 

Curso. 

 

 

 



 

 8

Aos meus colegas Professores da ULBRA campus Cachoeira do Sul, pela 

amizade e ótimo ambiente de trabalho. 

 

 

 

A todos os meus alunos do Curso de Odontologia da ULBRA campus Cachoeira 

do Sul, pelo estímulo, aprendizado e por me fazerem acreditar que vale a pena... 

 

 

À minha mãe, Sônia Herrmann, pelo eterno apoio sempre presente. 

 

 

Ao meu amigo Arthur Trein Jung (Padrasto), pelo apoio conferido e pelos 

inúmeros ensinamentos dos últimos 20 anos. 

 

 

À minha amiga Vera Dias Coelho de Souza (Madrasta), por todo auxílio e suporte 

dado ao meu pai nos momentos difíceis. 

 

 

À minha irmã, Laura, pelo suporte afetivo e por tudo o que ela representa. 

 

 

À minha namorada, Daniela, pelo carinho e paciência dos últimos anos. 

 

 

Ao meu tio, Flávio Schmitt Coelho de Souza, pelo apoio prestado nesses últimos 

tempos difíceis e pela amizade que sempre tivemos desde que eu era pequeno. 

 

 

 



 

 9

À família composta pela tia Verinha, tio Pedrinho, Cristiano e Carolina, que sempre 

esteve por perto, testemunhando todos os meus passos. Vocês moram no meu 

coração. 

 

 

Aos funcionários da UFPel, pelo auxílio sempre que solicitado. 

 

 

Ao técnico do SENAI, Laércio Rigodanzo, pelo auxílio na realização dos ensaios e 

amizade desenvolvida. 

 

 

A todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para a realização deste 

trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Nunca se afaste de seus sonhos, pois, se eles se forem, você 

continuará existindo, mas terá deixado de viver”. 
 

(Mark Twain) 
 
 
 
 
 



 

 11

 
 
 
 

Ao verdadeiro Mestre, 

 

 

“Queremos agradecer pelos teus ensinamentos básicos, por ensinar-nos a sermos 

bastante fortes para sabermos que também somos fracos; corajosos o bastante 

para enfrentarmos a nós mesmos, quando tivermos medo. Ensinaste-nos a 

sermos orgulhosos e inflexíveis na derrota inevitável, mas humildes e mansos na 

vitória. Disseste-nos um dia: “conheçam-se e saibam que conhecer a si mesmo é 

a pedra angular do saber”. Ensinaste-nos a andar não pelo caminho fácil do 

conforto, mas sob a pressão e o aguilhão das dificuldades e dos obstáculos. 

Ensinaste-nos a mantermo-nos eretos na tempestade e a termos compaixão dos 

malogrados; ensinaste-nos a sabermos dominar-nos antes de dominar o outro, a 

rir sem desaprender a chorar, a termos os olhos para o futuro, sem nunca 

esquecer o passado. E depois de conceder-nos todas essas coisas, nos deste 

compreensão o bastante para que sejamos homens sérios, sem, contudo, levar-se 

demasiado a sério. E assim temos humildade para que possamos ter sempre em 

mente a simplicidade da verdadeira grandeza, a tolerância da verdadeira 

sabedoria e a humildade da verdadeira força”. 

 

Equipe Fabiano Boxer – Turma 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 12

 
 

RESUMO 

 

 

COELHO-DE-SOUZA, Fábio Herrmann. Efeito da técnica restauradora, do tipo 
de preparo e do envelhecimento de restaurações de resina composta sobre a 
resistência à fratura dental, resistência adesiva e vedamento marginal. 2006. 

168 f. TESE (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Odontologia – 

Doutorado em Dentística. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS. 

 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro o efeito da técnica 
restauradora, da confecção de bisel e do tempo de armazenamento de 
restaurações de resina composta sobre a resistência à fratura dental, resistência à 
fratura de restaurações (resistência adesiva) e formação de fenda marginal. Para 
o teste de resistência à fratura dental, foram utilizados 100 pré-molares superiores, 
submetidos a preparos cavitários MOD, divididos em 2 tempos de armazenamento 
(24 horas e 6 meses com termociclagem – 1000 ciclos), subdivididos nos 
seguintes grupos: grupo 1 – restaurados com resina composta direta (Filtek Z250 
e Adper Single Bond – 3M/ESPE) sem bisel; grupo 2 – resina composta direta com 
bisel; grupo 3 – resina composta semi-direta (Z250 e Rely X ARC – 3M/ESPE) 
sem bisel; grupo 4 – resina composta semi-direta com bisel; grupo 5 – dentes 
hígidos; e grupo 6 – dentes apenas preparados (n=10). Para o teste de resistência 
à fratura de restaurações, foram utilizados 90 incisivos inferiores, que receberam 
desgaste do bordo incisal e foram divididos nos mesmos grupos citados acima 
(exceto o grupo 6). Para a avaliação de presença ou ausência de fenda marginal, 
foram empregados 24 terceiros molares, que receberam preparos proximais, 
divididos nos mesmos grupos acima (exceto os grupos 5 e 6). Os dados foram 
submetidos à análise estatística (α=0,05) através dos testes ANOVA, Tukey e t-
student para resistência à fratura dental e resistência à fratura de restaurações e 
teste exato de Fisher para formação de fenda marginal. Os resultados mostraram 
que, para resistência à fratura dental, no tempo de 24 horas, as restaurações com 
bisel foram superiores às demais, enquanto as sem bisel não diferiram dos dentes 
hígidos. Após 6 meses, as restaurações semi-diretas com bisel foram superiores 
às demais, não diferindo das semi-diretas sem bisel; as restaurações diretas sem 
bisel foram inferiores às demais. Para resistência à fratura de restaurações, as 
restaurações com bisel foram superiores às demais para ambos os tempos de 
armazenamento, e não diferiram dos dentes hígidos em 24 horas. Para os 2 testes 
citados, os grupos 1, 2 e 4 apresentaram redução significativa do seu 
desempenho após 6 meses de armazenamento e termociclagem. A avaliação de 
fenda em esmalte mostrou que em 24 horas não houve diferença entre os grupos. 
Após 6 meses, as restaurações com bisel continuaram livres de fenda, enquanto 
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as sem bisel apresentaram fenda na maioria dos espécimes. A análise de 
correlação de Pearson mostrou resultado significativamente positivo para os 2 
testes de resistência. Concluiu-se que o tempo de armazenamento e 
termociclagem foram fatores significativos na redução da performance adesiva; a 
realização de bisel influenciou de forma positiva na melhora do desempenho das 
restaurações em todos os testes empregados; as restaurações semi-diretas de 
resina composta, de modo geral, não foram superiores às diretas. 
 
 
Palavras-chave 
Adesivos dentinários – resinas compostas – força compressiva – restauração 
dentária permanente – microscopia eletrônica de varredura 
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ABSTRACT 

 

 

COELHO-DE-SOUZA, Fábio Herrmann. Restorative technique, kind of prepair 
and aging effects on composite resin restorations fracture strength, 
restoration retention and marginal adaptation. 2006. 168 p. TESE (Doutorado). 

Programa de Pós-graduação em Odontologia – Doutorado em Dentística. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS. 

 
 

The aim of this study was to evaluate, in vitro, the effect of composite resin 
restoration techniques, bevel and storage time on the fracture strength, restoration 
retention and gap formation. For the fracture strength test, standard MOD cavities 
were prepared in 100 upper premolars, which were divided in two storage times 
(24 hours and 6 months with 1000 thermocycles), and in each group, sub-groups 
were randomly formed as follow: group 1 – direct composite resin restoration 
(Filtek Z250 and Adper Single Bond – 3M/ESPE) without bevel (butt joint); group 2 
– beveled direct composite resin restoration; group 3 – indirect composite resin 
inlay (Z250 and Rely X ARC – 3M/ESPE) without bevel (butt joint); group 4 – 
beveled indirect composite resin inlay; group 5 – sound teeth; group 6 – teeth with 
MOD preparations (no restorations). For the retention test, the incisal edge of 90 
lower incisors was sectioned, and divided in the same restorative groups as 
described above (except group 6). To evaluate gap presence or absence, proximal 
box cavities were prepared in 24 human third molars, which were restored with 
direct or indirect composite restorations, with or without bevel, similar to above 
described and examined under SEM evaluation. Data was statistically analysed by 
ANOVA, Tukey and t-student tests for fracture strength and retention tests, and 
Fisher’s exact test for gap formation (α=0,05). At the 24 hours, beveled 
restorations exhibited higher fracture strength values than non beveled restorations 
and most of the tested groups showed resistance similar or superior than sound 
teeth. After 6 months, the best results were obtained for beveled inlays and the 
worst values were observed for butt joint direct restorations. In the retention test, 
beveled restorations had superior performances than non-beveled restorations, in 
both periods of time. For both tests, a 6-month storage time and thermal cycling 
produced significant properties decrease in groups 1, 2 and 4 showed. Under SEM 
examination, no difference was observed among groups after 24 hours. However, 
after 6 months, beveled restotations remained without gap formation and they had 
better performance than butt joint restorations. Pearson correlation test showed 
positive correlation between fracture strength and retention tests. Within the 
limitations of the study, it was concluded that aging impaired adhesive properties, 
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bevel improved the performance in all tests and generally indirect restorations were 
not superior to direct restorations. 
 
Keywords 
Dentin-bonding agents – composite resins – compressive strength – dental 
restoration, permanent – microscopy, electron, scanning 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As restaurações adesivas se tornaram uma realidade na clínica 

odontológica, principalmente no que diz respeito às resinas compostas. Essas 

restaurações apresentam caráter versátil, sendo empregadas em diversas 

situações clínicas, que abrangem de restaurações simples a complexas, dentes 

anteriores e posteriores, proporcionando preservação da estrutura dental sadia, 

reforço do remanescente dental e estética para o paciente (CONCEIÇÃO et al, 

2000; COELHO-DE-SOUZA, 2002; BUSATO et al, 2004). 

 

 As resinas compostas evoluíram muito nas últimas décadas. Ao serem 

comparadas com as resinas desenvolvidas inicialmente por BOWEN (1963), as 

resinas compostas atuais apresentam modificações na sua matriz orgânica, maior 

quantidade de carga, partículas inorgânicas menores, mais uniformes e melhor 

distribuídas e mudanças no sistema de polimerização, o que proporcionou 

melhores propriedades mecânicas e um comportamento clínico bastante superior 

(CHAIN & BARATIERI, 1998; BUSATO, HERNÁNDEZ & MACEDO, 2002). Da 

mesma forma, os sistemas adesivos utilizados atualmente sofreram uma série de 

alterações no seu mecanismo de ação, sendo empregados para esmalte e dentina 

e apresentando uma resistência de união compatível com as necessidades 

clínicas (NAKABAYASHI, KOJIMA & MASUHARA, 1982; LATTA & BARKMEIER, 

1998; REIS et al, 2001; VAN MEERBEEK et al, 2003). 

 

 Apesar do avanço tecnológico e científico relacionado às restaurações de 

resina composta, essas ainda apresentam alguns problemas e limitações, como a 

contração de polimerização e a longevidade questionável da união adesiva. Em 

função disso, diversas técnicas foram desenvolvidas na tentativa de compensar 

essa situação, como por exemplo, as técnicas indireta e semi-direta. Contudo, o 
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estresse gerado pela contração de polimerização ainda continua induzindo a 

falhas adesivas, as quais se refletem no selamento marginal e resistência de 

união. Da mesma forma, os sistemas adesivos empregados ainda não atingiram 

as condições ideais, visto que apresentam uma grande sensibilidade técnica e 

sofrem redução da resistência adesiva na presença de umidade e com o passar 

do tempo (KATO & NAKABAYASHI, 1998; PERDIGÃO & RITTER, 2001; De 

MUNCK et al, 2005).   

 

A técnica indireta de restaurações dentárias, também empregada para 

resinas compostas, apesar da menor preocupação com a preservação da 

estrutura dental sadia, traz algumas vantagens no que diz respeito à técnica 

restauradora e à relação com o substrato dentário. A confecção da restauração é 

facilitada por ser realizada fora da cavidade bucal, proporcionando um melhor 

contorno anatômico, ponto de contato e acabamento superficial. No que diz 

respeito à adesividade, tratando-se de cimentação com cimento resinoso, a 

contração de polimerização da resina ocorre sobre o modelo de trabalho, não 

produzindo estresse sobre o sistema adesivo, ficando a contração restrita ao 

cimento resinoso, que se apresenta em pequena espessura (GOMES, 1996; 

GARONE NETTO & BURGER, 1998). Além disso, segundo MANHART et al 

(2004), a longevidade das restaurações indiretas é superior às diretas. 

 

As restaurações indiretas de resina composta não contemplam o uso de bisel 

no seu preparo cavitário; da mesma forma, há controvérsias na literatura sobre o 

emprego do bisel em restaurações diretas de resina composta em dentes 

posteriores, devido a sua pequena espessura de material restaurador sobre a área 

biselada (BARATIERI et al, 1992; CHAIN & BARATIERI, 1998). Contudo, o 

biselamento do ângulo cavossuperficial traz alguns benefícios à qualidade adesiva 

e à restauração, tais como: remoção da camada superficial aprismática do esmalte 

e rica em flúor, aumento da energia de superfície, exposição transversal dos 

prismas de esmalte, aumento da área para promover adesão, melhor selamento 

marginal da restauração, melhor efeito estético, mascaramento da linha de união e 
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maior retenção da restauração (GARONE NETTO & GARONE FILHO, 1976; 

BUSATO, HERNÁNDEZ & MACEDO, 2002; MONDELLI et al, 2002). 

 

Os benefícios gerados pela adesividade, em especial o reforço da estrutura 

dental remanescente, decorrentes da íntima relação e entrelaçamento do sistema 

adesivo com os tecidos duros condicionados, sofrem alterações e deterioração 

com o passar do tempo na vida clínica das restaurações (VAN MEERBEEK et al, 

2003; SANO, 2006). A nanoinfiltração, infiltração marginal, fadiga mecânica e 

hidrólise são fatores que podem vir a prejudicar a qualidade adesiva e 

comprometer a resistência de união e os benefícios adesivos iniciais (CORADAZZI 

et al, 1995; KATO & NAKABAYASHI, 1998; TAY & PASHLEY, 2003). 

 

Diversos estudos são realizados sobre adesividade (De MUNCK et al, 2005); 

contudo, a literatura carece de investigações científicas que elucidem o efeito do 

tempo sobre a adesão aos tecidos dentais, assim como a influência do bisel e da 

técnica restauradora nessa resistência de união. Também não há um consenso na 

literatura sobre o emprego de bisel em dentes posteriores, sendo inexistentes 

trabalhos que versem sobre resistência à fratura dental que utilizem o bisel como 

variável. 

 

Assim sendo, a necessidade de evidências científicas sobre a performance 

das restaurações de resina composta envelhecidas, assim como o emprego de 

bisel e técnica semi-direta, justificam o presente trabalho, que visa mostrar o 

comportamento das restaurações adesivas ao longo do tempo, avaliando a 

validade do benefício adesivo imediato; e levanta a possibilidade de que 

modificações na técnica restauradora, como o emprego de biselamento do ângulo 

cavossuperficial e restauração semi-direta podem alterar esse comportamento e 

melhorar o desempenho das restaurações em relação à resistência adesiva e 

selamento marginal. As três metodologias de avaliação propostas: resistência à 

fratura dental, resistência à fratura da restauração e avaliação da formação de 
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fenda marginal, especialmente associadas, têm a propriedade de avaliar as 

variáveis citadas acima e definir, in vitro, o seu padrão de comportamento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Resistência à Fratura Dental 

 

 

 Os preparos cavitários em dentes posteriores que, ao longo do tempo, vêm 

sendo executados para possibilitar a restauração desses dentes, trazem, com a 

remoção da estrutura dental, conseqüências indesejáveis para o remanescente, 

prejudicando a sua capacidade funcional. Os trabalhos de MONDELLI et al (1980), 

LARSON et al (1981), BLASER et al (1983), NAVARRO et al (1983), GELB et al 

(1986), JOYNT et al (1987), SALIS et al (1987), LOPES et al (1991), BURKE 

(1992), CARON et al (1996), MEZZOMO (1996), AUSIELLO et al (1997), SECCO 

et al (1997), PEGORARO e MONDELLI (1998) e DILLENBURG (2000) mostraram 

haver relação direta entre a quantidade de tecido dental perdido com o preparo 

cavitário e a resistência à fratura do remanescente, sendo que os dentes 

submetidos a um preparo apresentam menor resistência à fratura.  

 VALE (1959) avaliou a resistência à fratura de pré-molares superiores 

divididos em pares, sendo um hígido (controle) e o outro submetido a um preparo 

M.O.D., realizado em 1/4 da distância intercuspídea e 1/3 da mesma distância. O 

teste de compressão dos dentes foi realizado através de uma esfera metálica. 

Para as cavidades com abertura de 1/4 da distância intercuspídea, não houve 

diferenças significativas em relação ao dente hígido. Quando o preparo envolveu 

1/3 da distância entre as cúspides, a força utilizada para induzir a fratura reduziu 

para 2/3 daquela utilizada para fraturar os dentes hígidos. O autor fez, ainda, uma 

nova série de testes, comparando as cavidades restauradas com amálgama em 
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relação aos dentes hígidos e com inlays em liga de ouro. Não houve diferenças 

significativas entre os grupos. Foram avaliados ainda, dentes preparados com 

cavidades M.O.D. com cobertura de cúspides, restaurados com onlays em liga de 

ouro, os quais apresentaram o dobro da resistência dos demais grupos. No 

entanto, este trabalho não detalhou a amostragem e a análise dos dados. 

 MONDELLI et al (1980) testaram a resistência à fratura de pré-molares 

superiores apresentando diferentes preparos cavitários: cavidade oclusal, mésio-

oclusal (MO) e mésio-ocluso-distal (MOD), com três aberturas vestíbulo-linguais, 

1/4, 1/3 e 1/2 da distância intercuspídea para cada tipo de cavidade, comparando 

ainda com o grupo controle de dentes hígidos. Os dentes foram testados em 

máquina de ensaio universal sob força compressiva axial na velocidade de 

0,5mm/min. Os autores mostraram que os valores de resistência diminuíam 

progressivamente quanto mais esmalte e dentina eram removidos, ou seja, quanto 

maior o preparo cavitário mais debilitado fica o dente, apresentando, portanto, 

menor resistência à fratura. A abertura do istmo da cavidade foi um fator 

estatisticamente significativo na perda de resistência do dente, apresentando 

diferenças estatísticas nas três aberturas vestíbulo-linguais do preparo oclusal; 

nos preparos de classe II somente a abertura do istmo de 1/4 da distância 

intercuspídea foi estatisticamente superior às outras aberturas. No entanto, o 

impacto da abertura do istmo nos preparos de classe II foi maior devido à 

ausência das cristas marginais. A média dos valores obtidos para o grupo de 

dentes hígidos ficou em 140,8 Kgf para induzir a fratura destes, enquanto que no 

preparo M.O.D. com 1/2 da distância intercuspídea ficou em 51,2 Kgf. 

 LARSON et al (1981) testaram a resistência à fratura de 60 pré-molares 

superiores divididos em 5 grupos: dentes hígidos, dentes com preparos cavitários 

M.O.D. com 1/3 da distância intercuspídea, preparos M.O.D. com 1/4 da distância 

intercuspídea, preparos oclusais com 1/3 da distância intercuspídea e preparos 



 

 31

oclusais com 1/4 da distância intercuspídea, todos com profundidade de 0,5 mm 

em dentina. Os dentes foram submetidos à força de compressão no sentido axial. 

Os resultados mostraram que os dentes hígidos foram os que apresentaram maior 

resistência à fratura. Os dentes com abertura do istmo menor, tanto com preparo 

oclusal como preparo M.O.D. (grupos 2 e 3), apresentaram resistência à fratura 

estatisticamente maior do que os dentes com istmo maior. Não houve diferença 

estatística na resistência à fratura dos dentes com preparos oclusais e M.O.D. 

com a mesma abertura do istmo oclusal. Os autores concluíram que a abertura do 

istmo oclusal foi um fator mais importante do que o envolvimento das faces 

proximais na resistência à fratura destes dentes. 

 BLASER et al (1983) avaliaram a resistência à fratura de 100 pré-molares 

superiores divididos em 5 grupos de 20 dentes: dentes hígidos, preparos M.O.D. 

com 0,9 mm de abertura vestíbulo-lingual e 1,5 mm de profundidade, preparos 

M.O.D. com 0,9 mm de abertura V/L e 3,0 mm de profundidade, preparos M.O.D. 

com 1,6 mm de abertura V/L e 1,5 mm de profundidade e preparos M.O.D. com 

1,6 mm de abertura V/L e 3,0 mm de profundidade, submetidos à força de 

compressão em máquina de ensaio universal com carga axial. Os valores de 

resistência em Kgf foram: grupo 1 - 114,3; grupo 2 - 119,2; grupo 3 - 95,6; grupo 4 

- 106,3 e grupo 5 -73. Dentre esses valores houve diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo 5 para com os demais. Os autores inferiram que 

a profundidade da cavidade tem um efeito maior sobre a redução da resistência à 

fratura do que a abertura do istmo, baseado nos valores dos grupos 3 e 4.  

 NAVARRO et al (1983) avaliaram a resistência à fratura sob carga axial de 

60 pré-molares superiores divididos em 6 grupos de 10 dentes cada: dentes 

hígidos, dentes com cárie oclusal, dentes com cárie proximal sem envolver a crista 

marginal, dentes com envolvimento da crista marginal, dentes com preparos 

M.O.D. e abertura da câmara pulpar para acesso endodôntico e dentes com 
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abertura para acesso endodôntico e preparo M.O.D. com proteção de cúspides 

restaurados com restaurações metálicas fundidas cimentadas com fosfato de 

zinco. Os resultados mostraram uma diminuição de resistência à fratura 

proporcional ao envolvimento pelo processo carioso e pela perda de estrutura 

dental. O envolvimento das cristas marginais e do teto da câmara pulpar podem 

reduzir a resistência à fratura em até 90% em relação aos dentes hígidos.  

EAKLE (1986) testou a resistência à fratura de 48 pré-molares superiores com 

preparos M.O.D., com 3 mm de profundidade e 1/4 da distância intercuspídea, 

sem restauração alguma, com restauração de resina composta aderida apenas 

em esmalte, e restauração de resina composta aderida em esmalte e dentina, 

submetidos à força de compressão em máquina de ensaio universal. Este trabalho 

mostrou que, em relação à resistência à fratura, a resina composta aderida em 

esmalte e dentina apresentou melhor desempenho do que quando aderida apenas 

em esmalte ou quando o dente foi apenas preparado e mantido sem restauração. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo apenas preparado 

e o com restauração aderida somente em esmalte. Os tipos de fratura analisados 

mostraram que a maioria destas ocorreu na interface dente/restauração, com a 

fratura da cúspide na sua base. 

 GELB et al (1986) realizaram testes de resistência à fratura de pré-molares 

superiores com preparos M.O.D., comparando restaurações de amálgama de 

prata, resina composta sem condicionamento e resina composta com 

condicionamento ácido do esmalte, tendo como controle dentes hígidos e somente 

preparados, e mostraram que o grupo de restaurações com resina composta que 

utilizou o condicionamento ácido e sistema adesivo foi estatisticamente superior 

aos demais, não sendo diferente do grupo controle de dentes hígidos.  

 JOYNT et al (1987) testaram, em máquina de ensaio universal, pré-molares 
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com preparos M.O.D. de 1/3 da distância intercuspídea de abertura vestíbulo-

lingual e 2 mm de profundidade na caixa oclusal, em relação à fratura, restaurados 

com amálgama de prata e resina composta (com e sem bisel de 0,5 mm para 

resina composta), e mostraram não haver diferença entre os grupos; entretanto, o 

trabalho não especifica o tipo de condicionamento da estrutura dental utilizado 

para a resina composta. O grupo controle constituído de dentes hígidos se 

mostrou estatisticamente mais resistente à fratura do que os demais grupos 

testados. E, o grupo constituído por dentes somente preparados foi 

estatisticamente inferior aos demais grupos. 

  EAKLE & STANINEC (1992) avaliaram a resistência à fratura de pré-

molares com preparos M.O.D. com bisel na parede gengival, restaurados com 

inlays de liga de ouro cimentadas com cimento resinoso e com fosfato de zinco, e 

demonstraram que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

sendo que o cimento resinoso conferiu mais resistência ao dente do que o seu 

controle. Os tipos de falhas ocorridas foram avaliados e as mais prevalentes foram 

falhas coesivas do cimento resinoso e de adesão à estrutura dental no cimento de 

fosfato de zinco. 

  RODRIGUES FILHO & MUENCH (1995) analisaram a resistência à fratura 

de pré-molares e molares com preparos M.O.D. com cúspides socavadas, 

restaurados com: amálgama de prata, resina composta, resina composta e 

amálgama de prata, cimento de ionômero de vidro e amálgama de prata, e 

cimento de ionômero de vidro e resina composta. Os corpos de prova foram 

submetidos à compressão em ângulo de 30o. em relação ao longo eixo do dente. 

Os resultados mostraram que, para os pré-molares, a resina composta conferiu 

maior resistência à fratura, não diferindo da resina composta e amálgama de 

prata. O grupo do cimento de ionômero de vidro e resina composta foi inferior ao 

grupo dos restaurados somente com resina composta, e não apresentou 
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diferenças estatísticas em relação aos restaurados com resina composta e 

amálgama. O grupo do cimento de ionômero de vidro e amálgama de prata, e do 

amálgama de prata convencional foram estatisticamente inferiores aos demais. 

 O trabalho de TURBINO et al (1995), testou a resistência à fratura de pré-

molares superiores com preparo M.O., com a cúspide vestibular socavada, 

restaurados com resina composta, resina composta e amálgama de prata, e 

cimento de ionômero de vidro e amálgama de prata, utilizando como controle 

dentes somente preparados. Os corpos de prova foram submetidos à compressão 

axial com esfera de 8 mm de diâmetro, numa velocidade de 0,5 mm/min. O 

trabalho mostrou que os dentes restaurados com resina composta, assim como 

resina composta e amálgama de prata, apresentaram resistência à fratura 

semelhante entre si e estatisticamente superior aos dentes apenas preparados a 

aos restaurados com cimento de ionômero de vidro e amálgama de prata. A 

análise dos autores sobre o tipo de falha ocorrida mostrou que nos dentes 

restaurados com resina composta a fratura ocorreu no corpo da resina, e nos 

dentes restaurados com ionômero de vidro e amálgama de prata a maioria das 

fraturas ocorreu na cúspide socavada, e o ionômero de vidro não permaneceu 

aderido ao dente. 

   OLIVEIRA, COCHRAN & MOORE (1996) avaliaram a resistência à fratura de 

pré-molares com preparos M.O.D., restaurados com amálgama de prata aderido 

por 6 diferentes sistemas de união, comparados entre si, ao amálgama associado 

ao verniz cavitário e aos dentes hígidos. Os preparos foram realizados de forma 

que o desgaste fosse proporcional às dimensões de cada dente, sendo o istmo 

oclusal 1/3 da distância intercuspídea, a profundidade da parede pulpar 2/3 da 

altura das cúspides e a parede gengival situada 1 mm aquém  da junção amelo-

cementária. A largura mesio-distal da parede gengival era de 0,9 mm e a abertura 

vestíbulo-lingual das caixas proximais era de 1/3 do diâmetro máximo vestíbulo-
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lingual dos dentes. Os dentes foram restaurados com amálgama de prata 

associado ao cimento Panávia 21, Amalgambond plus, Imperva dual bond, All-

bond 2 primer/bonding resin e All-bond 2 primer/liner F. Os corpos de prova foram 

armazenados por 15 dias em água, submetidos à ciclagem térmica com 2500 

ciclos entre 08 e 48 ºC e ciclagem mecânica de 5 repetições de 10 Kgf, para, 

então, serem fraturados. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente 

significativas dos sistemas de união Imperva dual bond, All-bond 2 primer/bonding 

resin e Panávia 21, sendo superiores ao amálgama com verniz cavitário. 

 AUSIELLO et al (1997) avaliaram a resistência à fratura de 72 pré-molares 

divididos em 12 grupos de 6 dentes: hígidos, com preparos M.O.D. e envolvimento 

endodôntico, restaurados com amálgama aderido por adesivo Superbond, por 

cimento resinoso Panavia, resina composta Z100 e Herculite  com seus 

respectivos sistemas adesivos, Clearfill com dois adesivos diferentes, resina Z 100 

combinada com cimento de ionômero de vidro Ketac Fill, Fuji II e Vitremer, e 

resina composta Tetric em combinação com compômero Compoglass. Os 

resultados mostraram que os dentes restaurados com resina composta e sistema 

adesivo obtiveram os melhores resultados, não diferindo significativamente dos 

dentes hígidos em relação à resistência à fratura. As técnicas do sanduíche e 

amálgama aderido aumentaram a resistência à fratura em relação aos dentes 

somente preparados, mas de forma menos eficiente do que a resina composta. 

Nos dentes que receberam restaurações de resina composta foi realizado bisel de 

0,5 mm de extensão. 

 SECCO et al (1997) avaliaram a resistência à fratura de 42 pré-molares 

divididos em 6 grupos de 7 dentes: dentes hígidos, dentes com preparos M.O., 

preparo M.O. com remoção da dentina de suporte do esmalte (esmalte socavado), 

preparo M.O. com esmalte socavado suportado por Ketac Bond e restaurado com 

amálgama, preparo M.O. com esmalte socavado suportado por Vitremer e 
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restaurado com Amálgama e preparo M.O. com esmalte socavado suportado por 

Z100 e restaurado com amálgama, submetidos à força de compressão axial em 

máquina de ensaio universal. Os resultados mostraram que o preparo classe II 

reduziu a resistência à fratura em 35,1% em relação ao dente hígido; a remoção 

de dentina de suporte reduziu a resistência à fratura em 41,4% em relação ao 

preparo classe II convencional. Nos grupos restaurados com os diferentes 

materiais de suporte, não houve diferenças estatísticas entre eles e em 

comparação ao grupo com esmalte socavado sem restauração alguma. Dentre 

esses materiais utilizados, a resina composta aumentou a força aplicada em 17 

Kgf em relação ao esmalte socavado; o Vitremer aumentou 9 Kgf e o Ketac Bond 

0,8 Kgf. 

 EL-KALLA & GARCIA-GODOY (1999) avaliaram a resistência à fratura de 80 

molares decíduos submetidos à pulpotomia e selamento da câmara pulpar com 

IRM coberto com película de cimento de hidróxido de cálcio e restaurados com 

amálgama, amálgama aderido por sistema adesivo Amalgambond plus, 

compômero Dyract e sistema adesivo Prime & Bond 2.1, e resina composta Z100 

com sistema adesivo Single Bond. Os dentes foram termociclados com 1000 

ciclos de 5 a 55 ºC e submetidos à força de compressão em máquina de ensaio 

universal. Os resultados mostraram que as 3 restaurações adesivas foram 

estatisticamente superiores ao amálgama, e que entre estas três não houve 

diferença estatística. Entretanto, neste trabalho, não houve padronização de 

preparo cavitário ou da espessura do remanescente dental. 

 Segundo o trabalho de STEELE & JOHNSON (1999), que avaliaram a 

resistência à fratura de 56 pré-molares superiores divididos em 7 grupos de 8 

dentes , sendo o grupo 1 formado por dentes hígidos, o grupo 2 recebeu acesso 

endodôntico apenas, o grupo 3 recebeu tratamento endodôntico e preparo M.O.D., 

o grupo 4 mesmo preparo do grupo 3, restaurados com amálgama de prata, o 
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grupo 5  igual ao grupo 4 precedido de sistema adesivo, o grupo 6 preparado igual 

ao grupo 3 e restaurado com resina composta, e grupo 7 restaurado com resina 

composta sem primer, obtiveram os melhores resultados de resistência à fratura 

os dentes hígidos e com apenas acesso endodôntico, não havendo diferenças 

estatísticas entre os demais grupos testados. Os autores constataram que a 

maioria das fraturas ocorreu na base das cúspides vestibular ou palatina. 

   BORTOLOZZI et al (2000) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares 

submetidos a preparos cavitários conservadores, do tipo túnel e slot horizontal. 

Um total de 35 dentes foi dividido em 3 grupos: dentes hígidos, preparo tipo túnel 

e slot horizontal. Os dentes preparados foram restaurados com cimento de 

ionômero de vidro cermet. Os corpos de prova foram mantidos a 37 ºC, em estufa 

com ambiente úmido por 7 dias, para então serem submetidos ao teste de 

compressão em máquina de ensaio universal, numa velocidade de 0,5 mm/min. 

Os resultados mostraram não haver diferenças estatisticamente significativas 

entre os 3 grupos. 

   DILLEMBURG (2000) avaliou a resistência à fratura de pré-molares com 

preparos cavitários M.O.D., restaurados pela técnica indireta com inlays de 

polímero de vidro Artglass e cerâmica. Os 32 dentes foram divididos em 4 grupos: 

dentes hígidos; dentes com preparo cavitário, sem restauração alguma; dentes 

preparados e restaurados com Artglass; e dentes preparados e restaurados com 

cerâmica de baixa fusão. Todas as restaurações foram cimentadas com cimento 

resinoso. Os corpos de prova foram, então, submetidos ao teste de compressão 

em máquina de ensaio universal sob carga axial, através de um cilindro de 10 mm 

de diâmetro. Os resultados encontrados mostraram uma resistência à fratura 

estatisticamente superior para os dentes hígidos; inferior para os dentes somente 

preparados; e os dentes restaurados com Artglass e cerâmica não diferiram entre 

si, apresentando resistência à fratura superior aos dentes preparados e inferior 
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aos hígidos. 

 OLIVEIRA & SAITO (2001) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares 

superiores restaurados por diferentes materiais indiretos. Foram utilizados 40 

dentes divididos em 5 grupos: grupo 1 – dentes hígidos; grupo 2 – dentes com 

preparos cavitários MOD; grupo 3 – dentes restaurados com Artglass; grupo 4 – 

dentes restaurados com Solidex; grupo 5 – dentes restaurados com inlays 

cerâmicas. Todas as restaurações foram cimentadas com cimento resinoso 

Variolink II. O ensaio de resistência à compressão foi realizado com emprego de 

um cilindro de 12 mm de diâmetro numa velocidade de 1 mm/min. Os resultados 

foram analisados estatisticamente e mostraram que o grupo de dentes com 

preparo MOD não restaurados foi inferior aos demais. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os 3 materiais restauradores indiretos. A 

análise dos padrões de fratura mostrou que para o grupo restaurado com Artglass 

houve separação das cúspides na grande maioria dos espécimes, enquanto que 

para o grupo do Solidex e da cerâmica houve fraturas com separação de cúspides 

em equilíbrio com fraturas apenas dentárias. 

 COELHO-DE-SOUZA (2002) avaliou a resistência à fratura de pré-molares 

com preparos cavitários MOD restaurados com amálgama de prata aderido por 

cimento resinoso, resina composta direta, resina composta com base de cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina e resina composta semi-direta 

cimentada por cimento resinoso. Os preparos cavitários foram padronizados de 

acordo com a espessura do remanescente dental. Após o ensaio de resistência 

compressiva, os resultados foram analisados estatisticamente e mostraram uma 

resistência inferior para o grupo de dentes apenas preparados, sem restauração 

alguma, não diferindo apenas do grupo de amálgama aderido. Os grupos 

restaurados por resina composta direta, CIV e resina, e resina semi-direta foram 

superiores aos somente preparados, não diferiram entre si, tampouco dos hígidos 
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e do amálgama aderido. Os padrões de fratura analisados mostraram maioria das 

fraturas adesivas para o amálgama aderido e fraturas distribuídas entre adesivas e 

coesivas para os grupos restaurados com resina composta direta, semi-direta ou 

com base de CIV. 

 DIAS DE SOUZA et al (2002) avaliaram a resistência à fratura de 24 pré-

molares superiores com preparos M.O.D. sem paredes axiais, com paredes 

vestibular e palatina convergentes para oclusal e com abertura do istmo de 3/5 da 

distância intercuspídea. Os dentes foram divididos em 3 grupos: restaurados com 

amálgama de prata convencional (grupo 1), amálgama aderido por sistema 

adesivo (grupo 2) e amálgama aderido por cimento resinoso (grupo 3). Os corpos 

de prova foram armazenados a 37 ºC por 24 horas em ambiente úmido para, 

então, serem submetidos à força de compressão axial em máquina de ensaio 

universal. Os resultados encontrados mostraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, sendo o amálgama aderido por sistema adesivo 

superior ao cimento resinoso e à técnica convencional, os quais não mostraram 

diferenças entre si. 

 FREITAS et al (2002) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares 

superiores restaurados com resina composta direta e cerômero indireto. Foram 

empregados 30 dentes divididos em 3 grupos: grupo 1 – dentes hígidos; grupo 2 – 

dentes com preparos MOD restaurados com resina composta direta Z250 e 

sistema adesivo Optibond Solo Plus; grupo 3 – restaurados com cerômero Solidex 

cimentado com cimento resinoso dual Enforce. Os corpos de prova dos grupos 2 e 

3 foram submetidos à termociclagem (500 ciclos de 5 e 55 0C, com duração de 15 

segundos cada), para, após, serem testados na máquina de ensaio universal, 

empregando um dispositivo metálico em forma de cunha apoiado no centro da 

face oclusal. Os resultados foram analisados estatisticamente e mostraram que o 

grupo de restaurações indiretas apresentou resistência à fratura superior aos 
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dentes hígidos. O grupo de dentes restaurados por resina composta direta não 

diferiu estatisticamente dos dentes hígidos, tampouco dos restaurados por 

cerômero. O presente trabalho não avaliou os padrões de fratura encontrados 

após o teste. 

 MINTO et al (2002) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares 

superiores com preparos cavitários, com duas dimensões diferentes: preparos 

convencionais e conservadores. Os preparos convencionais possuíam abertura 

vestíbulo-lingual de 3,0 mm, profundidade de 3,0 mm na caixa oclusal, parede 

axial de 2 mm e gengival de 2,5 mm; os conservadores tiveram suas dimensões 

reduzidas em 1,0 mm em relação aos convencionais. Os dentes preparados foram 

restaurados com: amálgama de prata, amálgama aderido por cimento de ionômero 

de vidro e amálgama aderido por sistema adesivo. Os 3 grupos testados foram 

comparados, ainda, ao grupo controle formado por dentes hígidos. Os corpos de 

prova foram, então, submetidos à termociclagem (250 ciclos) com temperatura de 

5 e 55 ºC, para, posteriormente, serem testados em máquina de ensaio universal  

sob carga compressiva axial. Os resultados apresentados mostraram que, para as 

cavidades convencionais, o amálgama aderido por sistema adesivo mostrou 

comportamento estatisticamente superior ao dente restaurado somente com 

amálgama, o que não ocorreu em relação ao amálgama aderido por cimento de 

ionômero de vidro. Para as cavidades conservadoras, os resultados não diferiram 

estatisticamente entre os 3 tipos de restauração e tampouco em relação ao grupo 

controle. 

GÖRÜCÜ & ÖZGÜNALTAY (2003) avaliaram a resistência à fratura de pré-

molares com preparos MOD restaurados por amálgama aderido, resina composta 

híbrida, resina de alta viscosidade e cerômero direto. Cinqüenta pré-molares foram 

divididos em 5 grupos: grupo1 – dentes hígidos (controle), grupo 2 – dentes com 

preparo MOD restaurados com resina composta Z250 e sistema adesivo Single 

Bond, grupo 3 – restaurados com resina P60 e Single Bond, grupo 4 – restaurados 

com Definite e Etch & Prime 3.0 e grupo 5 – restaurados com amálgama de prata 

aderido por Amalgam Bond Plus. Os corpos de prova foram armazenados em 
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água por 15 dias, submetidos à termociclagem (1000 ciclos)  e ciclagem mecânica 

na máquina de ensaio universal (5 x 10 Kgf). Após o ensaio de resistência à 

fratura dental, numa velocidade de 5 mm/min., os resultados mostraram que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos de dentes hígidos, 

restaurados com resina composta híbrida, de alta viscosidade ou cerômero. O 

grupo do amálgama aderido foi estatisticamente inferior ao grupo dos dentes 

hígidos. O padrão de fratura mais freqüente nos grupos de restaurações de resina 

composta foi de fraturas adesivas, enquanto que no grupo do cerômero e do 

amálgama aderido apareceram fraturas coesivas do material restaurador em maior 

proporção.  

 MIRANDA et al (2003) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares 

superiores restaurados com resina composta pelas técnicas direta e indireta. 

Foram empregados 40 dentes, divididos em 4 grupos: grupo 1 – dentes hígidos; 

grupo 2 – dentes com preparo MOD com remoção do teto da câmara pulpar; 

grupo 3 – restaurados com Vitremer e resina composta P-60; e grupo 4 – 

restaurados pela técnica indireta com a resina composta Targis, cimentada com 

cimento resinoso Resin Cement. Os corpos de prova foram submetidos ao teste 

de resistência à compressão, com uso de uma esfera de 6 mm de diâmetro, numa 

velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados foram analisados estatisticamente e 

mostraram que o grupo de dentes somente preparados apresentou resistência à 

fratura inferior aos demais. Os grupos restaurados pelas técnicas direta e indireta 

não diferiram entre si, tampouco do grupo de dentes hígidos. O presente trabalho 

não avaliou os padrões de fratura ocorridos após o ensaio. 

 COELHO et al (2004) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares com 

preparos cavitários MOD, restaurados pela técnica indireta com cerâmica e 

cerômero. Foram utilizados 40 pré-molares divididos em 4 grupos: grupo 1 – 

dentes com preparos MOD; grupo 2 – dentes hígidos; grupo 3 – restaurados com 

inlays cerâmicas cimentadas com cimento resinoso Rely X; grupo 4 – restaurados 

com inlays de Solidex cimentadas com o mesmo cimento. Os autores empregaram 

uma película de Impregum ao redor das raízes para representar o ligamento 
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periodontal. Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão, 

utilizando esfera de 4 mm de diâmetro e velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados 

foram analisados estatisticamente e mostraram  resistência à fratura inferior para o 

grupo de dentes somente preparados. Não houve diferenças significativas entre o 

grupo de dentes hígidos, restaurados com cerâmica ou cerômero. Os padrões de 

fratura analisados mostraram que para o grupo das restaurações cerâmicas, as 

fraturas foram todas do material restaurador, enquanto que para o cerômero, 80% 

das fraturas envolveram separação de cúspides. 

 SOARES et al (2004) avaliaram a resistência à fratura de molares inferiores 

restaurados com inlays cerâmicas e de cerômero. Foram empregados 60 dentes 

selecionados de maneira que o tamanho e forma anatômica fossem similares, 

divididos em 4 grupos: grupo 1 – dentes com preparos MOD restaurados com 

inlay de cerâmica feldspática; grupo 2 – restaurados com inlays de cerômero 

Solidex; grupo 3 – restaurados com inlays de cerômero Artglass; e grupo 4 – 

restaurados com inlays de cerômero Targis. Todas as restaurações foram 

cimentadas com cimento resinoso Rely X e sistema adesivo Single Bond. Os 

preparos MOD foram confeccionados empregando ponta diamantada 4137, a 

qual, segundo os autores, conforma uma expulsividade no preparo de 6o. Os 

autores simularam o ligamento periodontal utilizando uma película de Impregum 

ao longo das raízes. Os dentes foram submetidos ao ensaio de compressão, com 

esfera de 4 mm de diâmetro apoiada no centro da restauração. Os resultados 

foram analisados estatisticamente e mostraram que os dentes restaurados pelos 3 

cerômeros foram estatisticamente semelhantes entre si e superiores ao grupo da 

cerâmica. Os padrões de fratura analisados mostraram um grande número de 

fraturas com pouco envolvimento da estrutura dental para o grupo da cerâmica, e 

fraturas mais complexas para o remanescente para os grupos dos cerômeros. 

 COELHO (2005) avaliou a resistência à fratura de pré-molares com 3 

configurações cavitárias e restaurados com resina composta direta, comparada, 

ainda, ao grupo controle de dentes hígidos. Foram confeccionados preparos 

oclusais, próximo-oclusais (OD) e MOD, em dentes inseridos em PVC com resina 
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de poliestireno com poliéter para simular o ligamento periodontal. Os dentes foram 

avaliados sob força compressiva através de um cilindro de 6 mm de diâmetro, 

sendo eles somente preparados e restaurados com resina composta. Os 

resultados mostraram que os grupos de dentes preparados com preparos OD e 

MOD foram inferiores estatisticamente ao grupo controle (dentes hígidos) e não 

foram diferentes entre si; o preparo oclusal não diferiu dos hígidos; os dentes 

restaurados com resina composta não diferiram entre si nem dos hígidos. E, 

apesar das restaurações de resina composta aumentarem a resistência à fratura, 

esta não diferiu estatisticamente quando avaliado o mesmo tipo de preparo com e 

sem restauração. Os grupos mencionados também foram avaliados em relação à 

distribuição de tensões, através de fotoelasticidade e elemento finito (análise finita 

do elemento). A fotoelasticidade foi avaliada com emprego de luz polarizada 

incidindo sobre uma resina fotoelástica transparente, que exibe diferentes padrões 

de cores, resultantes da refração da luz em contato com as deformações internas 

do modelo. A análise fotoelástica mostrou concentração de tensão na região do 

esmalte cuspídeo para os dentes hígidos, passando para as cúspides, base de 

cúspide e região cervical com a confecção de preparos oclusais, OD e MOD. As 

restaurações de resina composta mostraram áreas de tensão ao seu redor, mas 

não alteraram o padrão de concentração de tensões em relação aos dentes 

somente preparados. A análise do elemento finito proporcionou a simulação 

digitalizada da estrutura analisada, através de um programa específico de 

computador. Foi demonstrada uma distribuição das tensões semelhante à 

fotoelasticidade, com um acréscimo de tensões no assoalho da cavidade para os 

dentes preparados. 

 TEIXEIRA (2005) avaliou a resistência à fratura de pré-molares restaurados 

com resina composta direta e cerômero indireto. Foram utilizados 32 pré-molares 

superiores hígidos, sendo: grupo 1 – dentes hígidos (controle), grupo 2 – dentes 

com preparos MOD restaurados com resina P-60 direta, grupo – 3 restaurados 

com cerômero Belleglass e grupo 4 – dentes somente preparados (controle 

negativo). Os espécimes foram testados com uso de uma esfera metálica de 3,4 

mm de diâmetro e velocidade do teste de 0,5 mm/min. Os resultados mostraram 
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que os dentes hígidos apresentaram os maiores valores de resistência à fratura, 

seguidos dos dentes restaurados com resina composta direta, que por sua vez 

foram significativamente superiores aos dentes restaurados com Belleglass, que 

foram maiores que os apenas preparados. 

 Contudo, o benefício gerado pelas restaurações adesivas em relação à 

resistência à fratura dental, traduzido pelo reforço do remanescente, sofre 

modificações com o passar do tempo. As restaurações adesivas mantidas em 

meio líquido por longos períodos de tempo têm sua força de união reduzida, em 

decorrência da degradação hidrolítica que atinge a interface substrato-adesivo 

(CORADAZI et al, 1995; BONILLA & WHITE, 1996; KATO & NAKABAYASHI, 

1998; TAY & PASHLEY, 2003). 

 CORADAZI et al (1995) avaliaram a resistência à fratura de pré-molares com 

preparos cavitários M.O.D de 3mm de abertura vestíbulo-lingual e remoção do teto 

da câmara pulpar restaurados com amálgama de prata e verniz cavitário, resina 

composta e adesivo dental e amálgama de prata aderido por cimento resinoso, 

comparando ainda com dentes somente preparados sem restaurações. Os dentes 

foram submetidos à ciclagem térmica e medidos em diferentes tempos de 

armazenamento. Os resultados mostraram que o amálgama aderido e a resina 

composta foram estatisticamente superiores ao amálgama de prata com verniz e 

ao grupo controle após uma semana. No entanto, esses valores reduziram 

significativamente após o período de 6 meses, não apresentando diferenças 

estatísticas. 

 BONILLA & WHITE (1996) avaliaram a resistência à fadiga de restaurações 

de amálgama aderido em cavidades M.O.D. em pré-molares com término cervical 

em cemento. Os 80 pré-molares foram submetidos ao preparo e divididos 

aleatoriamente em dois tipos de técnica restauradora: amálgama convencional 

com uso de verniz copal e amálgama aderido por Amalgambond Plus. Então, os 

40 corpos de prova de cada técnica foram novamente divididos aleatoriamente em 

4 grupos: o grupo1 foi armazenado em água a 37 ºC por 24 horas para então ser 

submetido à força de compressão em máquina de ensaio universal em ângulo de 



 

 45

30o. em relação à cúspide vestibular; o grupo 2 foi armazenado em água a 37 ºC  

por 4 semanas e submetidos à termociclagem com 1500 ciclos entre 5 e 55o.C 

com tempo de 30 segundos em cada, para depois ser submetido ao mesmo teste 

de compressão; o grupo 3 foi armazenado em água a 37o.C por 500 dias para 

após ser submetido ao teste de compressão; o grupo 4 foi armazenado em água a 

37o.C por 4 semanas para então ser submetido a compressões sucessivas na 

cúspide vestibular com metade da força utilizada para fraturar os outros grupos, a 

repetição do movimento foi realizada na freqüência de 1 HZ até a fratura  ocorrer. 

Os resultados encontrados mostraram que para a avaliação do grupo 1 (24 horas) 

o amálgama aderido apresentou uma superioridade estatisticamente significativa 

em relação ao verniz copal. Para o grupo 2 ( 4 semanas e termociclagem) não 

houve diferenças estatísticas em relação ao amálgama aderido e o verniz copal. 

No grupo 3 (500 dias) também não houve diferenças estatísticas entre as duas 

técnicas. No grupo 4 foi utilizada uma força de 154 N  e não houve diferença 

estatística entre as duas técnicas quando submetidas à fadiga mecânica cíclica. 

Os autores concluíram que o efeito benéfico dos adesivos, nesta técnica, é 

transitório.  
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2.2 Resistência Adesiva 

 

 A adesão às estruturas dentais tem sido um assunto muito pesquisado nos 

últimos anos, e que apresentou uma evolução significativa, participando de forma 

efetiva de uma boa parte dos procedimentos restauradores da Odontologia atual 

(CONCEIÇÃO et al, 2000; REIS et al, 2001). 

 A adesão pode ser definida como uma atração molecular presente em uma 

interface. As forças dessa atração podem ser de natureza física ou química, sendo 

as físicas relacionadas às forças de Van der Waals, e as químicas resultantes da 

formação de ligações covalentes ou iônicas (GWINNETT & BUONOCORE, 1965). 

De acordo com BUONOCORE (1963), a união química difere da física pela 

presença de elétrons compartilhados. O processo adesivo está na dependência da 

atração molecular entre as superfícies, a qual existe quando a distância entre 

essas for diminuta (ângstrons).  Dessa forma, se duas superfícies fossem 

colocadas em contato, em nível atômico, essas se adeririam espontaneamente, 

sem necessidade de adesivo; contudo, como essa uniformidade atômica da 

superfície não é possível na prática, se faz necessário um adesivo para escoar e 

preencher as irregularidades da superfície. Assim sendo, para que ocorra o 

processo adesivo, um adesivo líquido e fluído deve ser capaz de entrar em contato 

com toda a superfície (molhabilidade), o que reflete a força de atração entre as 

moléculas do adesivo e do aderente, demonstradas pela existência de um baixo 

ângulo de contato do líquido com a superfície (ângulo zero). Para que isso 

aconteça, o aderente (sólido) deve ter uma elevada energia de superfície, 

enquanto que o adesivo (líquido) deve ter uma baixa tensão superficial 

(BUONOCORE, 1963). 

 Os princípios básicos do processo adesivo foram pesquisados e 

desenvolvidos inicialmente na década de 1950, mais especificamente em 1955, 
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com a publicação de um trabalho clássico da literatura odontológica, realizado por 

BUONOCORE, o qual se tornou um marco para a Odontologia adesiva. Esse 

autor testou o condicionamento ácido no esmalte de dentes extraídos e mostrou 

haver aumento da retenção da resina acrílica sobre este esmalte condicionado. O 

mesmo autor deu continuidade à pesquisa testando in vivo no esmalte de 

pacientes voluntários e mostrou que o tempo de duração das porções de resina 

acrílica colocadas sobre a superfície condicionada aumentou muito em relação ao 

grupo controle, assim como a força necessária para remover a resina também foi 

maior. O ácido que proporcionou melhores resultados foi o ácido fosfórico a 85% 

utilizado por 30 segundos.  

 O condicionamento ácido em esmalte gera aumento da área de superfície, 

remove a camada superficial inerte, expõe um esmalte mais reativo e aumenta o 

poder de molhabilidade da superfície, o que favorece o processo adesivo. A ação 

do ataque ácido desmineraliza parcialmente o esmalte, aumenta a energia livre de 

superfície e cria microporosidades, as quais servirão como retenção 

micromecânica para o sistema adesivo (GWINNETT & BUONOCORE, 1965; 

GWINNETT, 1995; PERDIGÃO & RITTER, 2001; PIMENTA & RITTER, 2002). 

 BUONOCORE, WILEMAN & BRUDEVOLD (1956) testaram a resistência 

adesiva por cisalhamento da resina acrílica em dentina, utilizando adesivos à base 

de metilmetacrilato com a variação de condicionamento da dentina com ácido 

clorídrico a 7% por 1 minuto. Os autores constataram que a força de união da 

resina acrílica em dentina utilizando adesivo sobre o substrato condicionado foi o 

dobro daquela obtida sem o condicionamento ácido. Esse trabalho trouxe o 

primeiro relato da literatura sobre o condicionamento ácido da dentina. 

 BUONOCORE & QUIGLEY (1958) citam o uso de condicionamento 

dentinário com ácido clorídrico a 7% por 1 minuto, seguido de adesivo à base de 
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metil metacrilato, ácido metacrílico e ácido glicerofosfórico. 

 GWINNETT & BUONOCORE (1965) relataram o uso de adesivos à base de 

metilcianoacrilato utilizados como selantes de sulcos e fissuras (cicatrículas e 

fissuras), com condicionamento prévio de ácido clorídrico a 12% por 30 segundos. 

Os autores relataram que a durabilidade média dos selantes em boca era de 8 

meses. 

 BOWEN (1956) procurou desenvolver um material restaurador que 

melhorasse as características da resina acrílica, como por exemplo, o coeficiente 

de expansão térmica, ausência de adesividade, instabilidade de cor e solubilidade. 

Foi utilizada resina epóxi acrescida de partículas de carga do tipo quartzo e 

partículas cerâmicas para melhorar as suas propriedades. Mas foi em 1963 que 

BOWEN, a partir de observações de materiais utilizados em indústrias, 

desenvolveu um material restaurador formado por uma matriz resinosa (polímero 

orgânico acrescido de co-monômeros à base de bisfenol e glicidil metacrilato (BIS-

GMA) e por partículas inorgânicas (sílica de até 150 μm em 70% por peso) 

tratadas com vinil silano para promover a coesão do material, o qual passou a 

apresentar propriedades mecânicas superiores aos que até então vinham sendo 

utilizados, e também quando comparado à própria resina sem o vinil silano. A 

partir de então, a Odontologia entrou na era das resinas compostas. 

 SHARPE (1967) demonstrou por microradiografias que o esmalte 

condicionado paralelo à direção dos prismas apresentou maior reatividade do que 

quando condicionado perpendicular a esses. 

 GWINNETT & MATSUI (1967) avaliaram por microscopia óptica e eletrônica 

a interface adesivo/esmalte de adesivos à base de metilmetacrilato, cyanoacrilato 

e bisgma; foi encontrada a presença de tags do sistema adesivo nas 

irregularidades do esmalte condicionado. Não foram encontrados tags em áreas 
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não condicionadas ou de esmalte aprismático. O condicionamento ácido foi 

realizado pelo líquido do cimento de fosfato de zinco. Não foram especificados a 

concentração e mecanismo de ação do agente condicionador, assim como a 

análise dos dados. 

 FUSAYAMA et al (1979) avaliaram in vitro a resistência à tração em dentina 

de superfícies oclusais de molares, em esmalte da face vestibular de incisivos 

superiores e em dentina cariada radicular cuja camada superficial foi removida, 

utilizando restaurações de resina composta quimicamente ativada, avaliadas em 3 

tempos de armazenamento: 1 semana, 1 mês e 3 meses. Os autores mostraram 

que o condicionamento com ácido fosfórico a 40% por 1 minuto aumentou a 

resistência adesiva tanto em esmalte quanto em dentina; a adesão ao esmalte 

apresentou maiores valores quando avaliada após 3 meses de armazenamento. 

Os resultados relativos à adesão em dentina condicionada em relação ao tempo 

não são descritos pelos autores.  

 NAKABAYASHI, KOJIMA & MASUHARA (1982) avaliaram a resistência 

adesiva por tração de diferentes tratamentos do substrato dental, esmalte e 

dentina, de dentes humanos e bovinos. Foi limitada uma área de 5 mm de 

diâmetro para receber o condicionamento com mistura de ácido cítrico a 1% e 

cloreto férrico a 1% ou ácido cítrico a 10% e cloreto férrico a 3%; para, então, 

serem aplicados os monômeros MMA ou 4-META-TBB-MMA. Um grupo teve os 

espécimes termociclados com 60 ciclos de 4 e 60 ºC. As peças foram fixadas por 

resina acrílica no dispositivo  de tração. Após, os substratos condicionados e as 

peças foram avaliados em M.E.V. Os resultados mostraram um melhor 

desempenho para o condicionamento com ácido cítrico a 10% e cloreto férrico a 

3% associado ao uso do 4-META-TBB-MMA. A análise em M.E.V. mostrou a 

presença de monômeros infiltrados na dentina intra e intertubular, quando esta foi 

condicionada e utilizando monômeros com grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. Os 
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autores descrevem a observação de uma zona homogênea entre a dentina e o 

polímero, proveniente da infiltração de monômeros na intimidade do tecido, o que 

mais tarde foi chamado de camada híbrida. Contudo, o presente trabalho não 

deixa claro a análise estatística dos dados e os detalhes metodológicos. 

    KANCA (1992) avaliou a resistência de união da resina composta por 

cisalhamento de 60 molares humanos submetidos ao condicionamento ácido com 

superfície dentinária seca e úmida. Os dentes foram divididos em 6 grupos, sendo 

no grupo 1, a dentina seca por 10 segundos após o condicionamento com ácido 

fosfórico a 10% por 30 segundos; no grupo 2, a dentina seca por 3 segundos após 

o mesmo condicionamento; no grupo 3 foi removido somente o excesso de água, 

sem secar; o grupo 4, igual ao grupo 1, exceto pela concentração do ácido a 37% 

por 15 segundos; o grupo 5 igual ao grupo 4, porém deixando a dentina úmida; e o 

grupo 6 foi testado em esmalte, como controle. Os dentes foram submetidos ao 

teste de cisalhamento e os resultados mostraram que a dentina úmida se 

comportou de forma estatisticamente superior ao substrato dentinário seco, em 

relação à força adesiva. 

 Diversos autores recomendam a confecção de bisel como um dos passos 

técnicos de restaurações de resina composta, especialmente em dentes 

anteriores. O biselamento deve ser realizado no esmalte do ângulo 

cavossuperficial, em ângulo de 45o. O bisel tem a função de aumentar a área de 

superfície para a adesão, aumentar a energia de superfície, expor os prismas de 

esmalte transversalmente de forma a tornar o substrato mais reativo, remover a 

camada aprismática, melhorar o selamento da restauração, mascarar a linha de 

união e proporcionar melhor efeito estético (GARONE NETTO & GARONE FILHO, 

1976; MONDELLI et al, 1985; HORSTED-BINDSLEV & MJÖR, 1990; BARATIERI 

et al, 1992; CONCEIÇÃO et al, 2000; BUSATO, HERNÁNDEZ & MACEDO, 2002; 

MONDELLI et al, 2002). 
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 Apesar de ter sofrido algumas modificações em relação à concentração 

ácida e o tempo de aplicação, a técnica de condicionamento ácido em esmalte 

tem sido empregada com êxito clínico (GWINNETT, 1995; CONCEIÇÃO et al, 

2000). Apesar dos diferentes padrões de condicionamento do esmalte, em relação 

à área do prisma atingida (SILVERSTONE, 1975), clinicamente a união é 

considerada estável. O condicionamento ácido do esmalte e suas conseqüências 

(limpeza superficial, aumento da energia livre de superfície, desmineralização 

parcial e formação de microporosidades), permite que, com a aplicação do 

sistema adesivo, haja a penetração deste nas irregularidades do esmalte, criando 

uma retenção micromecânica estável, o que é favorecida, ainda, pela ausência de 

umidade no substrato (GWINNETT, 1995; PERDIGÃO & RITTER, 2001; BUSATO, 

HERNÁNDEZ & MACEDO, 2002).  

 Em dentina o processo de adesão é diferente. As diferenças iniciam pela 

composição do substrato (VAN MEERBEEK et al, 1992), com menor conteúdo 

inorgânico, maior quantidade de colágeno, umidade, presença de diferentes 

substratos no mesmo tecido (túbulos, dentina inter e intratubular, prolongamentos 

citoplasmáticos, fluído tissular) e com variações relacionadas à idade do paciente, 

condição pulpar e profundidade da cavidade (VILLA, RODE & PENNA, 2002). Em 

cavidades rasas, a dentina apresenta menor quantidade de túbulos dentinários 

(20.000/mm2) com diâmetro médio de 0,6 μm, e predomínio de dentina intertubular 

(96% da área) a qual é rica em colágeno. Em contrapartida, na dentina profunda a 

quantidade de túbulos é de 45.000/mm2, com diâmetro médio de 2,4 μm, com 

pouca quantidade de dentina intertubular (12% da área) e com a presença de 

muita umidade (PERDIGÃO & RITTER, 2001). Desta forma, tem-se uma 

diferenciação significativa entre os substratos, o que reflete em um 

comportamento diferenciado dos sistemas adesivos (PIMENTA & RITTER, 2002). 

A base da adesão em dentina se deu, de forma mais eficaz, através da 
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desmineralização dentinária, remoção do smear layer, exposição das fibras 

colágenas e abertura da luz dos túbulos dentinários, promovidos pelo 

condicionamento ácido. Com os sistemas adesivos a partir da 4a. geração (LATTA 

& BARKMEIER, 1998), também identificados atualmente como de 3 passos com 

condicionamento ácido (etch and rinse – VAN MEERBEEK et al, 2003), há a 

presença de um primer que penetra na dentina, preserva a estrutura do colágeno, 

aumenta a energia livre de superfície (que se tornou baixa pelo elevado conteúdo 

protéico exposto - VAN MEERBEEK et al, 1992), e, pela sua bifuncionalidade, é 

atraído pela umidade dentinária (porção hidrofílica), promove a evaporação da 

água juntamente com seu solvente, e se liga ao adesivo pela sua porção 

hidrofóbica, fazendo com que esse penetre na dentina por capilaridade e atração 

química. Desta forma, tem-se uma adesão micromecânica, baseada no 

entrelaçamento do adesivo com os túbulos dentinários e, principalmente, com a 

dentina intertubular (GWINNETT, 1995; CONCEIÇÃO et al, 2000). Todavia, é uma 

técnica considerada mais sensível do que a do esmalte. Assim, a dentina passa a 

cumprir um papel importante no processo adesivo, participando na retenção dos 

materiais restauradores e colaborando para uma Dentística mais conservadora 

(PIMENTA & RITTER, 2002). 

 PASHLEY et al (1994) demonstram essa heterogeneidade do substrato 

dentinário discutida anteriormente. Esses autores avaliaram a resistência ao 

cisalhamento, em dentes de cão, de restaurações adesivas em 3 profundidades 

de dentina, rasa, média e profunda; e mostraram que os melhores resultados 

foram na dentina superficial, diminuindo os valores na medida em que se 

aprofundava. 

 O estudo apresentado por FARIK et al (1998) demonstra uma metodologia 

capaz de avaliar a resistência adesiva de fragmentos submetidos à colagem, 

através da resistência à fratura destes. Os autores avaliaram a resistência à 



 

 53

fratura de incisivos ovinos hígidos e submetidos à colagem de fragmento. Foram 

utilizados 70 incisivos, divididos em 7 grupos: grupo 1 – dentes hígidos: esses 

foram inseridos em blocos plásticos até 2,5 mm aquém do bordo incisal, ponto 

esse que recebeu a aplicação da carga compressiva (perpendicular ao longo eixo 

do dente, de lingual para vestibular), através de uma cunha metálica. Os demais 

dentes (grupos de 2 a 7) tiveram seu bordo incisal fraturado na altura de 2,5 mm 

do bordo incisal, através de lâmina de micrótomo; então, o fragmento foi colado ao 

remanescente, com emprego de sistema adesivo All Bond 2 (com 

condicionamento ácido, lavagem, aplicação e fotoativação nas duas superfícies 

fraturadas) e resina composta de baixa viscosidade, como segue: grupo 2 – as 

superfícies foram secas por 2 segundos após o condicionamento; grupo 3 – após 

secagem, as superfícies foram reumidecidas com Aqua-prep por 2 segundos; 

grupo 4 - após secagem, as superfícies foram reumidecidas com Aqua-prep por 10 

segundos; grupo 5 - após secagem, as superfícies foram reumidecidas com Aqua-

prep por 20 segundos; grupo 6 - após secagem, as superfícies foram 

reumidecidas com Aqua-prep por 30 segundos; grupo 7 – a superfície foi deixada 

úmida após o condicionamento. Os espécimes foram induzidos à fratura em 

máquina de ensaio universal com aplicação de força na linha de união, com 

velocidade de 1 mm/min. A resistência de união foi calculada dividindo-se a força 

da máquina pela área de superfície fraturada. Os resultados mostraram que os 

grupos 2 e 3 (dentina seca e Aqua-prep por 2 segundos) apresentaram resistência 

à fratura estatisticamente inferior ao grupo de dentes hígidos e aos demais grupos 

submetidos à colagem, os quais não diferiram entre si. 

 CARDOSO, BRAGA & CARRILHO (1998) avaliaram a performance de 3 

sistemas adesivos (3 passos, frasco único e autocondicionante), aplicados em 

dentina, através dos ensaios de microtração, cisalhamento e resistência à tração. 

Foram utilizados 30 molares hígidos extraídos, inseridos totalmente em resina 
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acrílica, e após desgastados até expor dentina. Foi empregado um molde de 

silicona para delimitar a área de adesão, em que foram empregados os sistemas 

adesivos: Scotchbond Multi-purpose, Single Bond e Etch& Prime 3.0. O molde foi 

preenchido com resina composta Z100 em 3 incrementos. Foram empregados 10 

dentes para cada adesivo, sendo realizado primeiramente os testes de 

cisalhamento e tração; após, os mesmos dentes foram preparados para serem 

novamente restaurados, recebendo cortes para obtenção de palitos de 10 mm por 

0,25 mm2 para serem empregados no teste de microtração. Os resultados 

mostraram que, para o teste de microtração, não houve diferença entre os 

adesivos. Para os testes de cisalhamento e tração, o adesivo Single Bond foi 

estatisticamente superior ao Etch & Prime 3.0 e não foi diferente do Scotchbond 

Multi-purpose, que, por sua vez, não diferiu do Etch & Prime 3.0. O teste de 

microtração mostrou os maiores valores de médias e os menores coeficientes de 

variação. Os autores citam o teste de cisalhamento como sendo o mais 

representativo para situações clínicas. Contudo, o trabalho não contempla a 

avaliação dos padrões de fratura ocorridos. 

 NIKAIDO et al (2002) avaliaram a resistência de união por microtração de 

restaurações de resina composta submetidas à ciclagem térmica e mecânica. 

Foram confeccionadas restaurações de resina composta Clearfil AP-X e sistema 

adesivo Clearfil Linerbond 2V, sendo um grupo realizado sobre uma superfície de 

dentina plana (grupo A) e outro em cavidades de classe I oclusal com bisel em 

molares (grupo B). O grupo A foi dividido em: A1 – controle; A2 – 2000 ciclos 

térmicos de 5 e 55 oC; A3 – 50000 ciclos mecânicos de 50 N por 0,5 segundos; A4 

– 50000 ciclos mecânicos e 2000 ciclos térmicos. O grupo B foi dividido em: B1 – 

controle; B2 – 10000 ciclos mecânicos e 125 térmicos; B3 – 50000 ciclos 

mecânicos e 625 térmicos; B4 – 100000 ciclos mecânicos e 1250 térmicos. Os 

dentes restaurados foram armazenados por uma semana, para, então, serem 
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seccionados e preparados para o teste de microtração. Os resultados foram 

analisados estatisticamente e mostraram que o grupo A (superfície plana) foi 

superior ao B (cavidade oclusal) em relação à resistência de união. O grupo A não 

foi influenciado pelas ciclagens térmica e mecânica. O grupo B reduziu sua 

resistência de união quando submetido à ciclagem térmica de 625 ciclos e 

ciclagem mecânica de 50000 ciclos. Os espécimes fraturados foram analisados 

em M.E.V., que mostrou fraturas coesivas do material para o grupo A e uma 

mistura de coesivas, adesivas e mistas para o grupo B. 

 MUHLBAUER et al (2002) avaliaram a resistência à fratura de restaurações 

de classe IV em resina composta com métodos auxiliares de retenção. Foram 

utilizados 48 incisivos humanos extraídos, selecionados de forma que seu 

tamanho coronário fosse semelhante, os quais receberam preparos padronizados 

de classe IV com presença de bisel de 1 mm de extensão, divididos em 3 grupos: 

grupo 1 – sem meio auxiliar de retenção (apenas bisel); grupo 2 – confecção de 

um pin (orifício de 1 mm em dentina com broca 330); grupo 3 – pin confeccionado 

com broca 329. Todos os dentes foram restaurados com resina composta Point 4 

e sistema adesivo Optibond Solo Plus. Os espécimes foram termociclados (500 

ciclos) e armazenados em água destilada por 1 semana, para, então, serem 

submetidos ao ensaio de resistência à fratura das restaurações com carga 

aplicada perpendicular ao longo eixo do dente. Os resultados foram analisados 

estatisticamente e mostraram  não haver diferenças na resistência à fratura das 

restaurações realizadas com bisel ou acrescidas de pins de resina composta. A 

presente metodologia empregou os valores em Newtons fornecidos pela máquina 

de ensaio para análise dos resultados de resistência à fratura. 

 O trabalho de PEREIRA (2003) avaliou a resistência adesiva por 

cisalhamento da resina composta Charisma em dentina de incisivos bovinos 

através de 3 técnicas adesivas: Single Bond com condicionamento ácido prévio, 
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Single Bond sem condicionamento prévio, e Clearfill SE Bond. Os resultados 

encontrados mostraram que o adesivo Single Bond com condicionamento ácido 

prévio apresentou um comportamento estatisticamente superior aos demais, os 

quais não apresentaram diferenças entre si. 

 KINOMOTO et al (2003) avaliaram o estresse interno gerado pela contração 

de polimerização de restaurações de resina composta em diferentes 

configurações cavitárias. Foram confeccionadas cavidades de classe I do tipo 

caixa, com e sem bisel no ângulo interno diedro de segundo grupo, e com e sem 

bisel no ângulo cavossuperficial, restauradas em incremento único. Foi, então, 

realizada a análise microfotoelástica, obtida em microscópio de luz polarizada, 

capturada em filme fotográfico. O estresse interno foi avaliado a partir da 

determinação da direção e da intensidade do estresse principal gerado. Os 

resultados mostraram que o estresse presente nas cavidades com bisel nos 

ângulos internos foi paralelo às paredes cavitárias e de menor intensidade; 

quando a cavidade foi em forma de caixa, sem bisel, o estresse gerado acontecia 

em 45o em relação às paredes cavitárias; o mesmo ocorreu com confecção de 

bisel no ângulo cavossuperficial. Contudo, esse trabalho não avaliou a 

combinação de cavidade com bisel interno juntamente com bisel no 

cavossuperficial, além do fato de ter empregado cavidades de tamanhos 

diferentes. 

 MOTA et al (2003) avaliaram a resistência de união por teste de tração de 4 

cimentos resinosos aderidos em esmalte e dentina bovina. Foram utilizados 40 

incisivos bovinos, sendo 20 deles para união em esmalte e 20 para dentina. Os 

cimentos resinosos foram empregados juntamente com os respectivos sistemas 

adesivos. Os cimentos resinosos utilizados (Resin Cement, Rely X ARC, Nexus e 

Enforce) foram conformados em uma matriz no formato de cone invertido para 

facilitar a apreensão da máquina de ensaio (n=5), após 1 semana de 
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armazenamento em água. Os resultados mostraram que a resistência de união em 

esmalte foi estatisticamente superior à dentina, para todos os cimentos 

empregados. Para o esmalte não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os cimentos empregados. Em dentina, o cimento Nexus foi estatisticamente 

inferior aos demais. As falhas de união avaliadas em microscópio óptico 

mostraram que as falhas coesivas do cimento foram mais prevalentes em esmalte 

do que em dentina, a qual apresentou maior número de falhas adesivas. 

 TAY et al.B (2003) avaliaram a compatibilidade da união adesiva de sistemas 

adesivos de frasco único (2 passos com condicionamento ácido prévio) associado 

à resina composta Bis-core, utilizada de modo quimicamente ativado, somente 

fotoativada e com fotoativação retardada após 20 minutos da inserção do material, 

em relação à microtração e nanoinfiltração, variando, ainda, o grau de hidratação 

da dentina (hidratada e desidratada). Os melhores resultados de resistência de 

união foram encontrados nos grupos de dentina hidratada com resina somente 

fotoativada, seguido de dentina desidratada com fotoativação retardada e dentina 

desidratada com resina quimicamente ativada com auxílio de um co-iniciador a 

base de álcool (livre de monômeros), os quais não diferiram entre si. O uso da 

fotoativação retardada reduziu a resistência de união quando empregado em 

dentina hidratada. Quando foi utilizada a resina composta quimicamente ativada 

na dentina hidratada houve uma redução significativa da resistência de união. Os 

autores atribuem essa incompatibilidade aos monômeros ácidos presentes no 

adesivo de frasco único, o que prejudicaria a ação da amina terciária para reagir 

com o peróxido de benzoíla e gerar radicais livres para induzir a polimerização das 

resinas quimicamente ativadas. Da mesma forma, o caráter semipermeável 

desses adesivos pós-polimerizados também contribui para essa incompatibilidade, 

pois por pressão osmótica, permitiria que gotículas de água penetrassem na 

resina composta não polimerizada, prejudicando seu processo de polimerização. 
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 LOGUERCIO et al (2004) avaliaram a resistência à fratura de fragmentos 

dentais colados por diferentes técnicas: colagem sem preparo algum, preparo do 

tipo chanfrado, bisel, desgaste interno do fragmento; e, comparados ainda, a 

restaurações de resina composta com confecção de bisel. Foram utilizados 91 

incisivos inferiores hígidos, sendo metade fraturada no bordo incisal e a outra 

metade foi desgastada no bordo incisal. Foram empregados sistema adesivo e 

cimento resinoso dual. Após a técnica de colagem, os dentes foram submetidos ao 

teste de fratura, que mostrou não haver diferença entre as técnicas quando o 

fragmento foi desgastado. Contudo, quando o fragmento foi fraturado, as técnicas 

de bisel e de desgaste interno do fragmento foram superiores. As restaurações de 

resina composta com bisel foram similares aos dentes hígidos. Os fragmentos 

fraturados mostraram maiores valores de resistência, quando comparados com os 

desgastados. 

 DEMARCO, FAY & POWERS (2004) avaliaram a resistência à fratura de 

incisivos bovinos que sofreram o processo de colagem de fragmento dental. 

Foram empregados 72 dentes, sendo 8 mantidos hígidos, os demais foram 

fraturados no bordo incisal, em que 32 receberam bisel de 2 mm e 32 não 

receberam preparo algum. Cada grupo de 32 dentes foi dividido em 4 grupos 

experimentais, sendo a colagem realizada com cimento resinoso dual, resina 

composta quimicamente ativada, resina composta fotoativada e adesivo de frasco 

único (com resina apenas na região do bisel). O teste de resistência à fratura do 

fragmento mostrou que o melhor desempenho foi das resinas compostas 

quimicamente ativadas com bisel, seguido das fotoativadas com ou sem bisel. O 

cimento resinoso foi inferior às resinas compostas. O pior desempenho foi para o 

grupo do adesivo sem bisel. Nenhuma das técnicas empregadas se aproximou do 

grupo controle (hígidos), que foi significativamente superior aos demais. A técnica 

do bisel contribuiu para a resistência do fragmento colado. 
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 GORACCI, BERTELLI & FERRARI (2004) avaliaram através do ensaio de 

cisalhamento a resistência de união de restaurações de resina composta com 3 

diferentes sistemas adesivos em incisivos humanos extraídos com presença de 

desgaste ou fratura incisal. Foram selecionados 30 incisivos, os quais receberam 

bisel de 1 mm de extensão e foram divididos em 3 grupos: grupo 1 – utilizou 

adesivo de 3 passos Scotch Bond Multiuso; grupo 2 – adesivo de frasco único (2 

passos) Scotch Bond 1; grupo 3 – adesivo autocondicionante Prompt-L-Pop. Os 

dentes após restaurados foram submetidos ao ensaio de cisalhamento, sendo 

feita uma simulação da guia anterior em protrusão, estando toda a porção 

coronária não incluída na resina acrílica e o contato da máquina sendo feito na 

resina composta. Os resultados mostraram que o adesivo Scotch Bond Multiuso 

(28,14 MPa) foi estatisticamente superior ao Scotch Bond 1 (16,15 MPa), que por 

sua vez foi estatisticamente superior ao Prompt-L-Pop (9,26 MPa). O padrão de 

fratura mais freqüentemente encontrado foi a combinação de fratura adesiva no 

esmalte e na dentina esclerótica na porção vestibular e fratura coesiva da resina 

composta na porção lingual do espécime. 

 MOLL, FRITZENSCHAFT & HALLER (2004) avaliaram a influência dos tipos 

de testes in vitro na resistência de união de restaurações de resina composta com 

diferentes sistemas adesivos, identificaram a influência do operador no resultado 

dos testes e correlacionaram com vedamento marginal. Foram empregados os 

testes de cisalhamento, tração e push out para a resistência adesiva e os testes 

de microinfiltração marginal e avaliação de formação de fenda marginal em MEV. 

Para todos os testes os espécimes foram confeccionados pelo mesmo operador, 

exceto no teste de push out, em que houve a presença de um segundo operador, 

para avaliar a possível influência deste no resultado do teste. Para os testes de 

tração e cisalhamento foram desgastadas as superfícies oclusais de molares até 

expor dentina, para então serem confeccionadas restaurações de resina 
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composta: Herculite com sistema adesivo Optibond FL; Charisma com sistema 

adesivo Solid Bond; Herculite com sistema adesivo Optibond Solo e Degufil 

Mineral com sistema adesivo Etch & Prime 3.0. Após a realização dos testes, os 

espécimes fraturados foram analisados em microscópio estereoscópico para 

análise do padrão de fratura ocorridos. Para a realização do teste push out, foram 

confeccionados discos de dentina, os quais receberam uma cavidade padronizada 

na porção central do disco, então as restaurações foram realizadas e submetidas 

à ação da máquina de ensaio universal para provocar o deslocamento da 

restauração. Foram, ainda, realizadas cavidades de classe V com término em 

dentina/cemento, para avaliação da microinfiltração marginal; estas foram 

moldadas para análise em MEV, antes e após termociclagem. Os resultados 

mostraram que tanto para o teste de cisalhamento quanto para o de tração, as 

restaurações se comportaram de forma semelhante, sendo o sistema 

autocondicionante Etch & Prime 3.0 o menor valor de resistência de união, o 

Optibond FL o mais elevado e os adesivos Optibond Solo e Solid Bond não 

diferiram entre si. O teste de push out foi influenciado de forma significativa pelo 

sistema adesivo empregado e pelo operador, sendo que para um dos operadores 

os sistemas restauradores não diferiram entre si, enquanto que para o outro, o 

Solid Bond e o Optibond Solo foram semelhantes e superiores aos demais que 

não diferiram entre si. Em relação ao vedamento marginal, na avaliação da 

formação de fenda, antes da termociclagem não houve diferenças significativas 

entre os sistemas restauradores; enquanto que, após a termociclagem os 

adesivos Optibond Solo e Etch & Prime 3.0 apresentaram maiores fendas do que 

os de 3 passos (Optibond FL e Solid Bond), os quais não sofreram influência da 

termociclagem. Quanto à microinfiltração marginal, não houve diferenças 

significativas entre os grupos testados. 

 OLIVEIRA, ARAÚJO & MIRANZI (2004) avaliaram a resistência de união 
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através do teste de cisalhamento de restaurações de resina composta em esmalte 

bovino com e sem desgaste. Foram empregados 48 dentes, divididos em 4 

grupos: grupo 1 – sem desgaste com adesivo Scothbond Multiuso; grupo 2 – com 

desgaste realizado por lixa d’água e adesivo Scotchbond Multiuso; grupo 3 – sem 

desgaste e adesivo Clearfil SE Bond; grupo 4 – com desgaste e adesivo Clearfil 

SE Bond. Todos os espécimes foram restaurados com a resina composta 

Herculite. Os corpos de prova foram armazenados por 30 dias em água, para, 

então, serem submetidos ao ensaio de cisalhamento. Os resultados mostraram 

que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os adesivos 

testados, assim como entre o esmalte com e sem desgaste prévio. 

 PERDIGÃO, GOMES & LOPES (2006) avaliaram a influência do tempo de 

condicionamento na resistência de união de 4 sistemas adesivos ao esmalte. 

Foram empregados os adesivos Prime & Bond NT (com 

condicionamento/controle), AdheSE, Adper Prompt L-Pop, Clearfil SE Bond e 

Tyrian SPE sobre esmalte, sendo metade dos espécimes seguindo a 

recomendação do fabricante e a outra metade com o dobro do tempo do uso dos 

condicionadores, associados à resina Z250. Os espécimes foram preparados e 

testados por microtração com velocidade de 1 mm/min. Os resultados mostraram 

melhores desempenhos para o Tyrian SPE e Prime & Bond NT, que não diferiram 

entre técnica convencional e dobro do tempo de aplicação (apresentaram menor 

pH do condicionador). Os adesivos Clearfil SE Bond e AdheSE mostraram melhor 

desempenho com o dobro do tempo de aplicação dos condicionadores (maiores 

pH). O adesivo AdheSE, seguindo recomendação do fabricante, apresentou os 

menores valores de resistência de união. 

 YANG et al (2006) avaliaram por microtração a resistência de união de 3 

cimentos resinosos à dentina superficial, profunda e cervical. Foram empregados 

os cimentos resinosos C & B, Panávia e Rely X Unicem (quimicamente ativados) 
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associados a discos de dentina das 3 regiões descritas. Os resultados de 

resistência de união mostraram valores significativamente superiores para a 

dentina superficial para os 3 cimentos empregados. O cimento Rely X Unicem 

mostrou os menores valores de resistência de união para as 3 regiões dentinárias. 

Os padrões de fratura foram analisados em MEV e revelaram maioria das falhas 

do tipo coesiva do cimento para a dentina superficial e do tipo adesiva para 

dentina cervical e profunda, para os cimentos C & B e Panávia, enquanto que para 

o Rely X Unicem as falhas foram do tipo adesiva para todas as regiões 

dentinárias. 

 A resistência de união adesiva obtida com os sistemas adesivos atuais não é 

eterna, sofre modificações com o passar do tempo. A maior resistência de união é 

relacionada às primeiras 24 horas após a aplicação do sistema adesivo (LELOUP 

et al, 2001) e vai sofrendo uma redução à medida em que o tempo passa, 

influenciado pelo tempo em si, meio de armazenamento, tipo de substrato e 

sistema adesivo empregado (SANO, 2006).  

 KATO & NAKABAYASHI (1998) avaliaram a resistência adesiva por tração 

em dentina bovina de sistemas adesivos com condicionamento ácido total a 65% 

por 30 segundos e com diferentes tempos de armazenamento em água a 37 ºC – 

1 dia, 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Os resultados mostraram uma 

redução na resistência adesiva significativa em 30 dias em relação a 24 horas e 

em 1 ano em relação a 6 meses ou 30 dias. O armazenamento por 30 dias já foi 

capaz de prejudicar a resistência adesiva. Os espécimes fraturados foram 

analisados em M.E.V., que mostrou uma diminuição das fraturas coesivas da 

resina composta com o passar do tempo e um aumento das fraturas adesivas e 

coesivas da dentina com o aumento do tempo de armazenamento. Os autores 

discutem o fato de que a hibridização incompleta da dentina desmineralizada 

possa causar defeitos de adesão; e que o colágeno exposto proveniente da 
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dentina desmineralizada está sujeito à degradação hidrolítica, quando deixado em 

contato com a água por longos períodos de tempo. 

 HASHIMOTO et al (2000) avaliaram por microtração a resistência adesiva de 

dentes decíduos restaurados in vivo, após sua esfoliação, em períodos de 1 a 3 

anos. Os molares decíduos receberam os preparos cavitários, os quais foram 

condicionados com ácido maleico a 10% por 15 segundos, lavados, receberam o 

sistema adesivo Scotchbond Multiuso e foram restaurados com a resina composta 

Z100. Após a esfoliação, os dentes foram seccionados, conformando os 

espécimes para a microtração, os quais, após fraturados, foram analisados em 

M.E.V. Os autores encontraram diferenças significativas entre os valores de 

adesão, sendo a redução de 28,3 MPa em 24 horas após a restauração para 15,2 

MPa em períodos de 1 a 2 anos; e reduzindo para 9,1 MPa em períodos de 3 

anos. A análise em M.E.V. revelou trincas na resina composta e a maior parte das 

fraturas ocorrendo de forma coesiva na dentina, tanto normal, como 

desmineralizada. 

 HASHIMOTO et al (2002) avaliaram a resistência de união por microtração 

de restaurações de resina composta com sistema adesivo One Step, após 24 

horas e 1 ano de armazenamento. Foram realizadas restaurações de resina 

composta Elitefil em pré-molares, os quais foram divididos em 3 grupos: grupo 1 – 

armazenado por 24 horas e confeccionados palitos de 0,9 mm2; grupo 2 – dentes 

restaurados armazenados por 1 ano, para, após, serem preparados  os palitos; 

grupo 3 – palitos confeccionados e armazenados por 1 ano. Os resultados foram 

analisados estatisticamente e mostraram uma redução significativa da resistência 

de união do grupo de palitos armazenados por 1 ano. Os padrões de fratura foram 

analisados em MEV e mostraram maior número de fraturas adesivas para esse 

grupo. Os autores atribuem essa diferença de resistência de união ao fato de os 

palitos armazenados serem mais suscetíveis à degradação do sistema adesivo, a 
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qual ocorre da periferia para o centro, afetando o palito (menor área) de forma 

mais importante do que o dente inteiro restaurado. 

 OKUDA et al (2002) avaliaram a interação entre resistência de união por 

microtração e nanoinfiltração em restaurações de resina composta Clearfil AP-X 

com sistemas adesivos autocondicionantes Clearfil Liner Bond 2 V e Fluoro Bond, 

avaliados nos intervalos de 24 horas, 3 meses, 6 meses e 9 meses. Os resultados 

mostraram que para o sistema adesivo Clearfil Liner Bond 2 V a resistência de 

união reduziu significativamente com o passar do tempo (6 e 9 meses), enquanto 

a nanoinfiltração aumentou significativamente com o tempo (9 meses), mostrando 

correlação negativa. Para o sistema adesivo Fluoro Bond, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos de avaliação na resistência de 

união, sendo esses valores inferiores ao grupo do Clearfil Liner Bond 2 V, 

enquanto a nanoinfiltração aumentou significativamente com o passar do tempo. 

 TAKAHASHI et al (2002) avaliaram a resistência adesiva por microtração de 

dentes de macaco com restaurações de classe V realizadas em boca e depois 

extraídos nos períodos de 24 horas ou 1 ano após, comparando com restaurações 

realizadas nos dentes recém extraídos. Foram utilizados os adesivos Unifil Bond e 

Fuji Bond LC, com as resinas compostas Unifil F e Clearfil AP-X, respectivamente. 

Os dentes foram, então, seccionados, conformando espécimes de 1 mm2 de área 

de adesão, para submete-los ao teste de microtração; após, os espécimes 

fraturados foram analisados em M.E.V. Os resultados mostraram que, para o 

adesivo Unifil Bond não houve diferenças entre a resistência adesiva nos dentes 

restaurados in vivo deixados 24 horas, deixados 1 ano ou in vitro 24 horas. Para o 

Fuji Bond LC, a resistência de 24 horas in vitro foi maior do que 1 ano in vivo; os 2 

tempos in vivo não foram estatisticamente diferentes. A análise em M.E.V. revelou 

porosidade na camada híbrida dos espécimes com 1 ano em boca. 
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 HASHIMOTO et al (2003) avaliaram a resistência de união por microtração 

de restaurações de resina composta com diferentes sistemas adesivos em 

diferentes tempos de armazenamento: 24 horas, 6 meses e 12 meses. Foram 

realizadas restaurações de resina composta em pré-molares, utilizando os 

sistemas adesivos One-up Bond F e Gluma One Bond, sendo esse último testado 

com adesão seca e úmida. Os resultados foram analisados estatisticamente e 

mostraram que para 24 horas, o sistema adesivo One-up Bond F 

(autocondicionante) apresentou melhor desempenho que o Gluma One Bond (com 

condicionamento) úmido, que por sua vez foi superior ao seco. Para 6 e 12 meses 

de armazenamento, houve redução significativa na adesão para os 3 grupos; o 

adesivo Gluma One Bond seco foi inferior aos demais, os quais não diferiram 

entre si. Houve maior número de falhas adesivas para as restaurações após 6 e 

12 meses de armazenamento. O sistema adesivo com condicionamento ácido 

também apresentou falhas na porção de dentina desmineralizada, o que não 

ocorreu no autocondicionante. Os autores sugerem que a hidrólise das fibras 

colágenas pode favorecer o pior desempenho da adesão seca ao longo do tempo. 

 KONNO et al (2003) avaliaram o efeito do tempo de armazenamento sobre a 

resistência ao cisalhamento de restaurações de resina composta em dentina 

bovina com 5 diferentes sistemas adesivos. Foram utilizados 150 incisivos 

inferiores bovinos que tiveram uma área de 4 mm de dentina exposta para 

adesão, em que foram utilizados os seguintes adesivos: Clearfil Liner Bond 2V, 

Scotchbond Multiuso, Optibond Solo, Prime & Bond NT e Etch & Prime 3.0, 

restaurados com resina composta Z100. Os espécimes foram subdivididos em 3 

tempos de armazenamento em água (1dia, 3 e 6 meses), para, então, serem 

submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento com velocidade de 0,5 

mm/min. Os resultados encontrados mostraram que, em relação ao sistema 

adesivo utilizado, para 1 dia de armazenamento, o adesivo Clearfil Liner Bond 2V 
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foi estatisticamente superior aos demais; o Scotchbond Multiuso e o Optibond Solo 

não diferiram entre si; o Prime & Bond NT não diferiu do Optibond Solo; e o Etch & 

Prime 3.0 foi inferior aos demais, não diferindo apenas do Prime & Bond NT. No 

tempo de 3 meses de armazenamento, o melhor desempenho também foi do 

Clearfil Liner Bond 2V, seguido dos adesivos Scotchbond Multiuso, Prime & Bond 

NT e Optibond Solo, que não diferiram entre si; e o adesivo Etch & Prime 3.0 foi 

inferior aos demais. Para 6 meses de armazenamento, o melhor resultado ainda 

foi do Clearfil Liner Bond 2V, seguido do Scothbond Multiuso, que não diferiu do 

Prime & Bond NT. O Optibond Solo não diferiu do Prime & Bond NT, e o Etch & 

Prime 3.0 foi inferior aos demais, não diferindo apenas do Optibond Solo. Em 

relação ao tempo de armazenamento, o adesivo Clearfil Liner Bond 2V melhorou 

seu desempenho após 3 meses; o tempo de 6 meses não foi diferente de 3 meses 

ou 1 dia. Os adesivos Scotchbond Multiuso, Prime & Bond NT e Etch & Prime 3.0 

não mostraram diferenças significativas nos 3 tempos de avaliação. O adesivo 

Optibond Solo apresentou redução da resistência adesiva após 6 meses de 

armazenamento. A análise em lupa estereoscópica mostrou maior quantidade de 

falhas adesivas para o Optibond Solo, Prime & Bond NT e Etch & Prime 3.0, nos 3 

tempos de armazenamento. Para o Clearfil Liner Bond 2V a maioria das falhas foi 

do tipo mista. A análise em MEV mostrou adesivo entrelaçado nos túbulos 

dentinários, após fratura dos espécimes, para os adesivos Clearfil Liner Bond 2V, 

Scotchbond Multiuso e Optibond Solo. Para os adesivos Prime & Bond NT e Etch 

& Prime 3.0 não foi encontrada penetração efetiva do adesivo em dentina. 

 ARMSTRONG et al (2004) avaliaram a qualidade da interface adesiva e a 

resistência de união por microtração de restaurações de resina composta com 

sistema adesivo de 3 passos Optibond FL, nos tempos de armazenamento de 1 

mês, 6 meses e 5 anos. As características ultraestruturais foram avaliadas por 

TEM, nos tempos de 48 horas e 44 meses. Os resultados foram analisados 
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estatisticamente e mostraram redução significativa da resistência de união após o 

período de 6 meses em água, sendo este menor, inclusive, do que após 5 anos de 

armazenamento (1 mês e 6 meses armazenados em palitos cilíndricos; para 5 

anos os palitos foram confeccionados na hora do teste). A análise em TEM 

demonstrou degradação hidrolítica da camada híbrida após 44 meses de 

armazenamento. Os padrões de fratura após o teste de microtração foram 

analisados em MEV, o que mostrou distribuição variada entre fraturas dentinárias, 

coesivas na resina composta e mistas para 1 mês de armazenamento. Aos 6 

meses, as fraturas foram todas adesivas. Aos 5 anos, as fraturas foram 2/3 

adesivas e o restante predominantemente dentinárias. 

 BEDRAN-DE-CASTRO, PEREIRA & PIMENTA (2004) avaliaram a 

resistência adesiva de restaurações de resina composta Z250 e sistema adesivo 

Single Bond, em incisivos bovinos submetidos à ciclagem térmica e mecânica e a 

1 ano de armazenamento em água. Foram realizadas 60 restaurações, sendo 30 

submetidas a 2000 ciclos de 5 e 55 0C e 100000 ciclos mecânicos de 50 N, 

divididos ainda em: 15 restaurações avaliadas em 24 horas e outras 15 após 1 

ano de armazenamento em água. As demais 30 restaurações (controle) foram 

avaliadas nos mesmos períodos de tempo. Os dentes foram seccionados e 

avaliados por microtração. Os resultados mostraram que, no período de 24 horas, 

o grupo submetido à ciclagem térmica e mecânica apresentou resistência de união 

significativamente menor que o grupo controle. Após 1 ano de armazenamento, o 

grupo controle reduziu significativamente sua resistência, igualando-se ao grupo 

teste. Após o período de 1 ano de armazenamento, os padrões de fratura mistos 

reduziram, enquanto aumentaram as fraturas adesivas. 

 PASHLEY et al (2004) avaliaram a degradação de fibras colágenas 

desmineralizadas (in vitro) armazenadas em saliva artificial, saliva artificial com 

inibidores de enzimas proteolíticas e óleo mineral, nos tempos de 24 horas, 90 e 
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250 dias. O colágeno mostrou grande destruição (perda da matriz colágena) após 

250 dias em saliva artificial, o que não ocorreu na presença de inibidores 

enzimáticos e óleo mineral, em que o colágeno apresentou-se normal ou apenas 

colapsado. Os autores também avaliaram a atividade colagenolítica na própria 

dentina, através da análise do pó da dentina coronária triturada, a qual mostrou 

pequenos níveis de atividade colagenolítica intrínseca, que foi inibida pela 

presença prévia de inibidores de protease ou clorexidine a 0,2%. 

 DONMEZ et al (2005) avaliaram as alterações na adesividade de 

restaurações de resina composta, realizadas in vivo e in vitro, nos tempos de 24 

horas e 1 ano, através de teste de microtração e análise de nanoinfiltração em 

T.E.M. Foram realizadas restaurações de resina composta de classe I em 

terceiros molares (in vivo e in vitro), empregando os adesivos autocondicionantes 

de 2 passos Clearfil SE Bond e Clearfil Protect Bond, analisados 24 horas e 1 ano 

após realizadas as restaurações. Os resultados mostraram que para o Clearfil SE 

Bond, houve redução significativa na resistência de união com o passar do tempo, 

tanto na condição in vivo quanto in vitro, sendo os valores encontrados in vitro 

superiores estatisticamente aos in vivo. Para o Clearfil Protect Bond, o tempo não 

exerceu influência significativa na resistência de união, sendo os valores 

encontrados in vitro superiores estatisticamente aos in vivo. No período de 24 

horas, para ambos adesivos e condições do teste, houve pouca penetração do 

corante (nanoinfiltração); enquanto que, após 1 ano, houve manifestação de 

nanoinfiltração através da presença dos canais de água na intimidade da camada 

híbrida (water trees). Os autores concluíram que o mecanismo de degradação dos 

adesivos autocondicionantes foi semelhante nas condições in vivo e in vitro. 

 SHIRAI et al (2005) avaliaram o efeito do estresse de contração de 

polimerização sobre a durabilidade da resistência de união de diferentes sistemas 

adesivos. Foram preparadas cavidades oclusais (classe I) em terceiros molares 
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extraídos, as quais foram divididas em 6 grupos, restauradas com resina 

composta Z100 em 3 incrementos horizontais e os seguintes sistemas adesivos: 

Optibond FL (3 passos), Scotchbond 1 (2 passos), Clearfil SE Bond 

(autocondicionante de 2 passos), Adper Prompt (autocondicionante de 1 passo), 

Fujibond LC (adesivo ionomérico de 2 passos) e Reactmer (adesivo ionomérico de 

1 passo). Um grupo controle foi realizado com os mesmos adesivos, restaurando 

os dentes com a dentina exposta de forma plana, sem cavidade. Os dentes foram 

armazenados em água nos tempos de 24 horas ou 1 ano, para, então, serem 

seccionados e preparados para o teste de microtração, com velocidade de 1 

mm/min. Os resultados mostraram que o adesivo de 3 passos Optibond FL não foi 

sensível à contração de polimerização e à degradação hidrolítica, mantendo os 

elevados valores de resistência de união. Os adesivos Scotchbond 1 e Adper 

Prompt se mostraram sensíveis à configuração cavitária e ao armazenamento. O 

adesivo Clearfill SE Bond mostrou valores de resistência de união elevados, 

semelhantes ao Optibond FL e não foi sensível à configuração cavitária, mas 

mostrou redução após 1 ano de armazenamento. O adesivo Fujibond LC se 

mostrou sensível à contração de polimerização, mas não ao armazenamento. E o 

adesivo Reactmer sofreu redução com a contração de polimerização, mas 

aumentou a resistência de união após 1 ano de armazenamento. 
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2.3 Vedamento Marginal 

 

 O vedamento marginal tem sido alvo de diversas investigações na área 

restauradora e é considerado um dos pontos críticos das restaurações dentárias 

(BARATIERI et al, 1992; REIS et al, 2001; BUSATO, HERNÁNDEZ & MACEDO, 

2002). Mesmo as restaurações adesivas de resina composta, que apresentam 

íntima relação com o substrato dentário, não são capazes de proporcionar um 

perfeito vedamento marginal que evite, de forma absoluta, a microinfiltração 

marginal (CAMPOS, 2001; KLEINA & PEREIRA, 2003). 

 As falhas ocorridas na interface dente/restauração, que caracterizem um 

inadequado selamento, podem ser responsáveis por sensibilidade pós-operatória, 

favorecimento da degradação da camada híbrida, manchamento marginal e 

penetração de bactérias e fluídos orais na intimidade do tecido dental (HORSTED-

BINDSLEV & MJÖR, 1990; ANUSAVICE, 1998; TYAS & BURROW, 2002). 

 OILO & JORGENSEN (1977) avaliaram o efeito do biselamento do ângulo 

cavossuperficial sobre a ocorrência de fraturas marginais do esmalte em 

cavidades de classe V restauradas com resinas compostas quimicamente 

ativadas. Foram realizadas cavidades com ângulo cavossuperficial reto (900), com 

bisel de 0,5 mm e bisel de 1 mm, as quais foram condicionadas com ácido 

fosfórico e restauradas com 3 resinas compostas tipo pasta-pasta (sem emprego 

de sistema adesivo). Os autores constataram que com a presença de bisel e com 

o aumento deste de 0,5 para 1 mm, houve redução das fraturas marginais do 

esmalte, em relação às cavidades com ângulo vivo; contudo, não foi realizada 

análise estatística dos dados. 

 FINGER & OHSAWA (1987) avaliaram a resistência adesiva por 

cisalhamento e formação de fenda marginal de restaurações de resina composta 

híbridas Clearfil-ray e adesivo Clearfil New Bond, Bayer Resin L Lumifor e adesivo 
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Gluma Dentin Bond e resina P-30 e adesivo Scotchbond em dentina. Para o teste 

de resistência ao cisalhamento, foram utilizadas superfícies de dentina em dentes 

extraídos, restaurados pelos materiais acima, sendo que para o adesivo Clearfil 

New Bond, a dentina foi condicionada por solução ácida do próprio fabricante por 

40 segundos; para o adesivo Gluma Dentin Bond, a dentina foi tratada com o 

produto Gluma Cleanser por 60 segundos; e para o adesivo Scotchbond, a dentina 

foi limpa com água oxigenada a 3% por 10 segundos. Então, os dentes 

restaurados foram armazenados em soro fisiológico e submetidos ao teste de 

cisalhamento nos diferentes momentos: imediato, após 24 horas, após 7 dias e 

após 28 dias. Para a avaliação da formação de fenda marginal, foram 

confeccionadas cavidades em dentina de dentes extraídos, as quais foram 

restauradas da mesma forma descrita acima, e armazenadas em soro fisiológico. 

A mensuração da fenda foi realizada nos seguintes tempos: após 10 minutos, 24 

horas e 28 dias. A margem cavitária foi avaliada em microscópio, com 

magnificação de 1000 X. Então, as restaurações foram seccionadas 

longitudinalmente para inspeção da adaptação às paredes cavitárias, nos tempos 

de: 10 minutos, 24 horas, 1 semana, 2 semanas e 4 semanas; sendo avaliada a 

maior dimensão da fenda. Os 5 espécimes de cada grupo foram analisados 

estatisticamente, e, para a resistência ao cisalhamento, o adesivo Gluma mostrou 

melhor desempenho após 4 semanas; o adesivo Scotchbond apresentou o pior 

desempenho, sem diferenças entre os tempos de armazenamento; o Clearfil 

apresentou maior resistência no período inicial, em relação aos demais tempos. 

As fendas encontradas nos tempos de 28 dias foram significativamente menores 

que as iniciais para os 3 sistemas adesivos. Ao avaliar os cortes, foram 

identificadas maiores fendas nas paredes de fundo, em relação às circundantes. 

As maiores fendas marginais foram apresentadas pelo adesivo Scotchbond e a 

resina P-30. Os autores discutem a possibilidade da expansão higroscópica da 

resina ser a responsável pela redução das fendas com o passar do tempo. 

Contudo, o presente trabalho não padroniza o tipo de condicionamento do 

substrato, não especifica o tipo de preparo do espécime para a microscopia e 

tampouco o método de mensuração da fenda. 
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 CRIM & GARCIA-GODOY (1987) avaliaram a microinfiltração marginal de 

restaurações de resina composta submetidas a diferentes ciclagens térmicas. 

Foram utilizados 20 pré-molares extraídos, os quais receberam preparos de classe 

V nas faces vestibular e palatina, com término cervical em esmalte, condicionados 

por 1 minuto por ácido fosfórico. Então, esses receberam adesivo Prisma Bond e 

resina Prisma Fil, os quais foram fotopolimerizados no mesmo momento. Os 

dentes foram divididos em 4 grupos de termociclagem: 100 ciclos imediatos, 1500 

ciclos imediatos, 100 ciclos após 24 horas de armazenamento em água e 1500 

ciclos após 24 horas de armazenamento em água. A termociclagem foi constituída 

de 23 segundos a 37o. C, 4 segundos a 54o. C, 23 segundos a 37o. C, 4 segundos 

a 12o. C. Após o contato com o corante fucsina básica por 24 horas, os dentes 

foram seccionados e avaliados em microscópio estereoscópico nas paredes 

cervical e oclusal. A análise estatística dos dados mostrou não haver diferença 

significativa entre os graus de infiltração nas diferentes condições de 

termociclagem. Os autores consideraram a presença da termociclagem, mesmo 

em ciclo curto, como efetiva na indução de microinfiltração marginal; contudo, 

salienta-se a ausência de um grupo controle sem termociclagem. 

 TORSTENSON & BRÄNNSTRÖM (1988) avaliaram a formação de fenda 

marginal em restaurações de resina composta fotoativada e quimicamente 

ativada, submetidas ao contato com frio e calor, através de um microscópio de luz 

U.V. refletida, com magnificação de 210 X. Foram preparados 92 pré-molares com 

cavidades retangulares nas 2 faces proximais, com parede cervical em 

cemento/dentina e parede oclusal com esmalte biselado. Os dentes foram 

divididos em 2 grupos, sendo que em um foi avaliada a formação de fenda após 

armazenamento em água, e o outro com aplicação de frio e calor, comparados 

com os grupos controle sem a exposição. Foram utilizadas as resinas compostas 

fotoativadas: Brilliant, Command Ultrafine, Occlusin e P-30; e materiais 

quimicamente ativados: P-10, Silar e Palfique. Os dentes restaurados foram 

mantidos em água a 37 ºC por 3 semanas, com presença de clorexidine. Então, 

esses dentes foram secos com jato de ar e foi aplicado um adesivo fluorescente 

para permitir a visualização no microscópio. O grupo 2, após as restaurações, teve 
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suas coroas inseridas em um pote de sorvete; enquanto outros 15 dentes 

receberam calor através da inserção desses em batatas fervendo. Os dentes 

foram seccionados longitudinalmente e polidos para a análise no microscópio, em 

que foram medidas as 2 maiores fendas nas paredes cervicais e axiais (através da 

penetração do adesivo fluorescente), as quais conferiram uma média que foi 

comparada a uma micro-escala de 1 a 5. Os resultados mostraram que, para o 

grupo 1, para as resinas de micropartículas Silar e Palfique, não houve formação 

de fenda em um número significativo de restaurações para o grupo teste (deixados 

em água); para as resinas híbridas, não houve alteração significativa nas fendas 

após o armazenamento em água. Para o grupo 2, a aplicação de frio tornou os 

espaços das fendas aumentado, enquanto o calor não alterou essa dimensão. 

Não houve infiltração do adesivo fluorescente em nenhuma restauração na parede 

oclusal com esmalte biselado. Os autores concluíram que a expansão 

higroscópica foi capaz de reduzir fenda somente nas resinas microparticuladas. 

Contudo, esse artigo não especifica a análise estatística dos dados, além do fato 

de muitos espécimes terem sido excluídos da análise, o que pode comprometer os 

resultados. 

 TSAI et al (1990) avaliaram a resistência adesiva por tração e a 

microinfiltração marginal de restaurações de resina composta Silux com sistema 

adesivo Scotchbond, Silux com Scotchbond 2, Lumifor com adesivo Gluma, 

Perfection com adesivo Tenure e Silux sem adesivo algum. Para o teste de 

resistência adesiva foi utilizada dentina vestibular de incisivos bovinos. Os dentes 

foram restaurados de acordo com os fabricantes e armazenados em água a 37 ºC 

por períodos de 7 e 90 dias, com termociclagem de 2.500 ciclos; para, então, 

serem submetidos ao ensaio de tração. Os espécimes fraturados foram avaliados 

em microscópio para identificar o padrão de fratura. Para o teste de 

microinfiltração foram utilizadas cavidades de classe V com término em 

cemento/dentina, simulando lesões abrasivas, em caninos e pré-molares humanos 

extraídos, as quais foram escovadas por 8 minutos com dentifrício em uma 

máquina de escovação. O esmalte das paredes oclusais/incisais foi biselado e as 

cavidades foram limpas com água oxigenada, antes de serem restauradas com os 
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materiais acima. Dos 20 espécimes de cada grupo, 10 foram armazenados por 7 

dias e 10 por 90 dias. Após a termociclagem, os dentes foram imersos em uma 

solução ácida de cloreto de cálcio por 2 horas. Então, os dentes foram 

seccionados longitudinalmente e radiografados; o grau de infiltração foi 

identificado pela comparação dessas com radiografias com escores prévios de 

infiltração (de 1 a 5), observados por 3 avaliadores. Os resultados mostraram que, 

para a resistência adesiva, aos 7 dias, não houve diferença entre os sistemas 

adesivos. Aos 90 dias, o grupo do adesivo Tenure reduziu sua resistência adesiva, 

tornando-se significativamente inferior em relação aos 7 dias. Os demais adesivos 

não foram diferentes entre 7 e 90 dias, em relação à resistência adesiva. Quanto à 

microinfiltração, aos 7 dias o adesivo Gluma apresentou menor infiltração que os 

outros 3 adesivos; enquanto o grupo sem adesivo apresentou maior infiltração que 

os demais. Aos 90 dias, o adesivo Gluma e Scotchbond 2 apresentaram menor 

infiltração que os demais. O grupo do adesivo Tenure aumentou o grau de 

infiltração com o passar do tempo, enquanto os demais não foram diferentes nos 2 

tempos de avaliação. A infiltração marginal foi mais prevalente na parede gengival, 

em comparação à oclusal/incisal (biselada). Os autores encontraram correlação 

negativa entre resistência adesiva e microinfiltração marginal. 

 DOUVITSAS (1991) avaliou a formação de fenda marginal em restaurações 

de resina composta em cavidades de classe II com conformação retangular ou 

esférica (arredondada). Foram utilizados 54 molares hígidos, com uma cavidade 

proximal de cada tipo, com término cervical em esmalte. Foram empregadas as 

resinas: Occlusin, Heliomolar radiopaque e P-30; com os respectivos adesivos: 

adesivo Occlusin, Heliobond e Scotchbond. Os dentes foram divididos em 9 

grupos, sendo cada material restaurador empregado de 3 formas: sem 

condicionamento ácido, com condicionamento ácido de esmalte por 60 segundos, 

e com condicionamento ácido e uso do adesivo. Os dentes foram armazenados 

em água destilada por 24 horas e termociclados com 1500 ciclos de 5 e 55 ºC. Os 

dentes foram seccionados no centro das restaurações e avaliados em microscópio 

a 20 X, mensurando 3 pontos da parede cervical. Os resultados mostraram que a 

formação de fenda marginal foi menor para as cavidades com formato esférico, 
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para todos os materiais empregados; as menores fendas foram encontradas 

quando foi utilizada a técnica do condicionamento ácido e sistema adesivo antes 

da inserção da resina; e o desempenho das resinas foi estatisticamente diferente, 

sendo a Occlusin a que apresentou menor formação de fenda, seguida da 

Heliomolar e P-30. Contudo, questiona-se o método de mensuração das fendas 

cervicais com aumento de apenas 20 X; além do fato dessa medição não ter sido 

detalhada nesse trabalho. 

 FERRARI & MASON (1993) avaliaram a adaptação marginal e 

microinfiltração de restaurações indiretas do tipo inlay de resina composta CR 

Posterior realizadas in vivo. Foram selecionados 20 dentes comprometidos 

periodontalmente, dos quais 10 receberam preparos cavitários com término 

cervical em esmalte e 10 em cemento/dentina. Os inlays foram cimentados com 

cimento resinoso dual e sistema adesivo Gluma. Após 6 meses em boca, os 

dentes foram extraídos e deixados 24 horas em solução de azul de metileno a 2%, 

foram, então, seccionados ao meio e uma metade foi avaliada quanto à 

penetração do corante em microscópio óptico e a outra metade quanto à 

espessura do cimento em M.E.V. Os resultados mostraram uma infiltração 

significativamente maior para o grupo com término em cemento/dentina, em 

relação ao grupo com término em esmalte. A espessura do cimento obtida ficou 

entre 15 e 40 μm, o que foi considerado aceitável pelos autores. Foi constatada 

também a presença de bolhas no interior da resina composta e do cimento em 

alguns espécimes. 

 GWINNETT & YU (1994) avaliaram a resistência ao cisalhamento, 

microinfiltração e formação de fenda marginal de restaurações de resina composta 

Brilliant, XRV, APH e Z100, com os respectivos sistemas adesivos ART Bond, 

Optibond, Prisma Universal Bond 3 e Scotchbond Multiuso. Foram confeccionados 

5 grupos de 10 dentes molares, os quais tiveram suas coroas seccionadas 

transversalmente no terço médio, expondo dentina para adesão (ART e Prisma 

sem condicionamento ácido prévio). Os espécimes foram testados na força 

cisalhante com velocidade de 5 mm/mim. E tiveram como grupo controle a 
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resistência coesiva da dentina. Para o teste de microinfiltração foram realizadas 

cavidades de classe V em pré-molares, com parede oclusal biselada. Foram 

confeccionados 12 grupos de 10 dentes cada, os quais foram divididos em 4 

grupos, restaurados com os materiais acima. O 1o. grupo de 40 dentes 

restaurados foi submetido ao teste com corante imediatamente, o 2o. grupo de 40 

dentes ficou armazenado em água por um mês e o 3o. grupo de 40 dentes foi 

termociclado com 4000 ciclos de 5 e 50o.C por 30 segundos cada um. Após o 

corte longitudinal para observar o grau de microinfiltração, as interfaces 

dente/restauração foram moldadas com silicona para avaliação no M.E.V. Os 

resultados mostraram que, para a resistência ao cisalhamento, o adesivo Prisma 

Universal Bond 3 apresentou o pior desempenho, inferior aos demais, que não 

apresentaram diferenças entre si e foram significativamente inferiores ao grupo 

controle. Para o teste de microinfiltração e fenda, não houve microinfiltração e 

fenda no esmalte biselado, em nenhuma das 3 condições (24 horas, 1 mês em 

água ou termociclagem); para a dentina, houve infiltração e fenda em alguns 

espécimes, especialmente para o adesivo Prisma Universal Bond 3. 

 DIETSCHI et al (1995) avaliaram in vitro o vedamento marginal e a 

microinfiltração de restaurações de resina composta Z100 e Herculite, pelas 

técnicas direta e indireta, com e sem uso de cimento de ionômero de vidro 

forrador. Foram realizados 120 preparos cavitários M.O.D. com término cervical 

em cemento/dentina (10 por grupo), restaurados com resina Z100 e adesivo 

Scotchbond Multiuso ou resina Herculite e adesivo Optibond, de forma direta e 

indireta (cimento resinoso), com e sem uso de Ketac Bond ou Vitrebond, os quais 

foram deixados em paredes axiais, com término cervical livre para adesão, e não 

receberam nenhum condicionamento. Os dentes restaurados foram termociclados 

e foram feitas réplicas das restaurações para avaliar em M.E.V. quanto ao 

vedamento marginal. As restaurações foram inseridas no corante por 24 horas e, 

então, foram seccionadas em 3 pontos para avaliar o grau de microinfiltração com 

microscópio óptico (30X). Os resultados mostraram que as restaurações indiretas 

apresentaram menor infiltração marginal do que as diretas. Dentre as resinas, a 

Z100 com adesivo Scotchbond Multiuso apresentou menor infiltração do que a 
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Herculite/Optibond, exceto com uso de Ketac Bond na técnica direta. Em relação 

ao vedamento marginal (M.E.V.), na parede gengival, as restaurações indiretas 

apresentaram qualidade de adaptação superior às diretas. A presença do C.I.V. 

forrador influenciou de forma negativa os resultados de adaptação na parede 

gengival, para as indiretas de Herculite e as diretas de Z100. 

 SANO et al (1995) avaliaram a qualidade e permeabilidade da camada 

híbrida de restaurações de resina composta com sistemas adesivos com 

condicionamento ácido total e um experimental autocondicionante. Foram 

realizadas cavidades de classe V em 3os molares extraídos (5 grupos de 7 dentes), 

os quais receberam um dos adesivos: All Bond 2, Superbond C & B, Scotchbond 

multiuso, Clearfil Liner Bond System e KB-200 (experimental); após, foram 

restaurados com resina Silux em incremento único. Após 24 horas em água, os 

dentes foram inseridos em solução de nitrato de prata a 3 mol/L por 24 horas ao 

abrigo da luz. Depois de lavados, foram colocados 8 horas em solução 

fotoreveladora, e, então, lavados novamente. Os dentes foram seccionados em 

espessura de 0,5 mm, polidos, metalizados e analisados em M.E.V., em que a 

penetração do corante foi expressa em percentual. Os resultados mostraram que 

a parede oclusal da cavidade (esmalte) não apresentou fenda ou infiltração; 

enquanto na parede cervical (cemento/dentina), houve penetração do nitrato de 

prata, mesmo com ausência de fenda marginal. O sistema adesivo All Bond 2 

apresentou maior infiltração que os demais, os quais não foram diferentes entre si. 

Foi constatado pelos autores a presença de nitrato de prata na intimidade da 

camada híbrida, se estendendo ao longo desta, em todos os sistemas adesivos. 

Os autores denominaram essa permeabilidade da camada híbrida, com 

penetração de nitrato de prata nesses poros, mesmo sem infiltração marginal e 

fenda, de nanoinfiltração. 

 OPDAM et al (1998) avaliaram a microinfiltração marginal de restaurações de 

resina composta em classe II com e sem biselamento do ângulo cavossuperficial. 

Foram realizadas restaurações de resina composta Clearfil Ray Posterior e 

sistema adesivo Clearfil Photo Bond, com e sem presença de bisel de 1 mm de 
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extensão nas paredes cervical, vestibular e palatina. Os espécimes foram 

termociclados (500 ciclos) antes de entrarem em contato com o corante para 

identificar a microinfiltração. Os resultados foram analisados estatisticamente e 

mostraram que a presença de bisel reduziu significativamente a microinfiltração 

marginal em todas as paredes circundantes, sendo encontrado um percentual de 

95% de restaurações sem microinfiltração nas paredes vestibular e palatina e 75% 

na parede cervical. 

 HOELSCHER et al (2000) avaliaram a infiltração marginal em restaurações 

de resina composta de classe III em incisivos humanos extraídos, com e sem 

confecção de bisel marginal na parede vestibular e com diferentes posições do 

aparelho fotoativador. Foram avaliadas 40 restaurações, sendo 20 com bisel em 

todas as paredes circundantes e 20 com bisel apenas nas paredes lingual e 

cervical (vestibular sem bisel), restaurados com resina composta TPH em 

incremento único e sistema adesivo Prisma Universal Bond. Os dentes 

restaurados foram submetidos à termociclagem (500 ciclos); após, deixados em 

solução de nitrato de prata a 50 % por 4 horas. Os dentes, então, foram 

desgastados pela borda incisal até aparecer a margem incisal da restauração, a 

qual foi fotografada para avaliação posterior da infiltração marginal por avaliadores 

calibrados; o processo foi repetido para os terços médio e cervical. Os resultados 

mostraram um grau de infiltração estatisticamente superior para os dentes sem 

bisel vestibular. Para os preparos com bisel, a fotopolimerização por vestibular 

mostrou menores índices de infiltração marginal do que quando feita por lingual. 

     CAMPOS (2001) avaliou a microinfiltração marginal e a formação de fenda em 

MEV de restaurações de classe II com resina composta direta e indireta. Foram 

realizadas 120 restaurações, com preparos com término cervical em esmalte ou 

dentina/cemento, empregando as resinas compostas Charisma e Solitaire pela 

técnica direta e Artglass pela técnica indireta; todas utilizando o sistema adesivo 

Solid Bond. Os dentes restaurados foram armazenados por 1 semana e 

termociclados (500 ciclos), para, então, serem avaliados em relação à 

microinfiltração. Após o contato com o corante, os dentes foram seccionados e 
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analisados em lupa em relação ao grau de penetração do corante. Após, os 

espécimes foram metalizados e avaliados em MEV em relação à formação e 

tamanho de fenda marginal. Em relação à microinfiltração e formação de fenda, as 

restaurações diretas mostraram pior desempenho do que a técnica indireta, e não 

diferiram entre si. As cavidades com término em esmalte apresentaram menores 

índices de microinfiltração do que as com término em dentina/cemento; para a 

formação de fenda não houve diferenças estatisticamente significativas. 

KLEINA & PEREIRA (2003) avaliaram em M.E.V. a formação de fenda 

marginal em dentina relativa à parede cervical de cavidades de classe II em 

molares extraídos, com restaurações de resina composta híbrida Z250, com o 

emprego do adesivo Prime & Bond 2.1 com e sem condicionamento com ácido 

fosfórico prévio, com condicionamento por ácido poliacrílico e com adesivo Clearfil 

SE Bond, submetidos à termociclagem de 500 ciclos. Os autores não encontraram 

diferenças significativas na formação de fenda marginal e relatam que nenhuma 

das técnicas adesivas foi capaz de evitar a formação de fenda. 

 

MIZUNO (2003) avaliou a microinfiltração marginal em restaurações de classe 

IV de resina composta em incisivos bovinos, utilizando preparos com e sem bisel. 

Foram confeccionados 30 corpos de prova, sendo o grupo 1 sem bisel e o grupo 2 

com bisel em todo ângulo cavossuperficial com extensão de 1mm. Os dentes 

foram restaurados com resina Z250 e adesivo Single Bond, para depois serem 

deixados em água a 37 º C por 7 dias. Então, os espécimes foram termociclados 

por 500 ciclos com temperaturas de 5 e 55 º C, e depois submetidos à ciclagem 

mecânica, com compressão axial na face lingual dos espécimes, sendo 100 ciclos 

com variação de 1 a 10 Kgf, enquanto a porção coronária permaneceu imersa em 

corante fucsina básica, onde ficou por mais 24 horas. Então, os dentes foram 

seccionados para avaliação da infiltração em programa de análise de imagens 

(image tools), em que foi medida a extensão da penetração do corante em 

milímetros. Os resultados mostraram que a presença do bisel diminuiu 

significativamente a microinfiltração marginal. 
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 TAY & PASHLEY (2003) avaliaram a nanoinfiltração de restaurações 

adesivas, empregando os sistemas adesivos de condicionamento ácido total: 

Single Bond, Excite e PQ1 para a dentina e Single Bond para o esmalte; e os 

autocondicionantes: Prompt L-Pop, Reactmer Bond e adesivo experimental RZ II 

para dentina e Prompt L-Pop para esmalte; os quais foram restaurados por resina 

microparticulada. Foi utilizada dentina da face oclusal de terceiros molares 

extraídos e o esmalte da face vestibular desses dentes. Os dentes restaurados 

foram seccionados longitudinalmente, conformando fatias de 0,9 mm de 

espessura, as quais foram colocadas no corante nitrato de prata a 50% (pH 4,2) 

ou solução de nitrato de prata a 50% com amoníaco (pH 9,5) por 24 horas. Após 

lavagem, os espécimes foram deixados em solução fotoreveladora por 8 horas, 

sob luz fluorescente para transformar íons prata em grânulos metálicos de prata, 

para serem melhor identificados na interface adesiva. A avaliação da 

nanoinfiltração em microscopia eletrônica de transmissão (M.E.T.) mostrou que, 

para ambos os corantes, em todos os adesivos utilizados, houve nanoinfiltração, 

especialmente na base da camada híbrida, com presença de canais de água 

(water trees), inclusive, na interface adesivo/esmalte. Os autores discutem o fato 

de que a presença de umidade na camada híbrida (nanoinfiltração) possa ser um 

fator contribuinte para falhas na performance adesiva.  

  TAY et alA (2003) avaliaram a nanoinfiltração presente na camada híbrida de 

restaurações de resina composta, através de microscopia eletrônica de 

transmissão (M.E.T.). Foram utilizados 10 terceiros molares extraídos, cujo 

esmalte oclusal foi removido para expor dentina, a qual foi condicionada por ácido 

fosfórico a 32% por 15 segundos, lavada, secada suavemente permanecendo 

úmida, para, então, receber um adesivo experimental a base de acetona, sem 

água, de frasco único, com carga e contendo os monômeros: BISGMA, HEMA e 

BDMA. Os dentes foram restaurados com a resina composta Metafil CX, em 3 

incrementos de 1 mm. Os dentes foram seccionados longitudinalmente, 

perfazendo fatias seriadas de 0,9 mm de espessura, em que eram usadas apenas 

as 2 fatias centrais. Dez fatias foram armazenadas em saliva artificial, incubadas a 

55 ºC, enquanto outras 10 fatias ficaram em óleo mineral não-aquoso (controle). 
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Os espécimes em saliva foram examinados com os tempos de armazenamento 

de: 24 horas, 1, 3, 6 e 12 meses; enquanto o controle foi avaliado em 6 e 12 

meses. Os espécimes foram deixados 24 horas no corante nitrato de prata, foram, 

então, lavados e colocados em solução fotoreveladora por 8 horas sob luz 

fluorescente, para transformar os íons prata em grânulos de prata. Os espécimes 

foram avaliados em M.E.T., com auxílio de um programa de análise de imagem, 

para avaliar a distribuição do corante depositado na camada híbrida. Os 

resultados mostraram 2 tipos de nanoinfiltração: reticular (depósitos 

descontinuamente distribuídos) e pontual (grânulos isolados). A nanoinfiltração, no 

grupo em saliva, em 24 horas, apareceu como pequenos grânulos que se fizeram 

presentes na camada híbrida, que aumentaram em tamanho e densidade em 1 

mês. Aos 3 meses se mostraram importantes, com acúmulo crescente de corante 

na camada híbrida; em 12 meses ocuparam toda a parte superior da camada 

híbrida. Os canais de água (water trees) já se fizeram presentes aos 6 meses, 

ficando evidentes aos 12 meses. Para o grupo deixado em óleo, a presença do 

corante aos 6 meses foi semelhante a 24 horas em saliva; 12 meses no óleo foi 

comparável a 1 mês na saliva. O grupo de 12 meses na saliva teve a presença do 

corante significativamente maior do que 1 mês na saliva e que 12 meses no óleo. 

Os autores discutem o fato de que a presença dos canais de água se deve, 

inicialmente, à porosidade da camada híbrida, que permite a passagem de água, o 

que, provavelmente, acarretaria em maior degradação hidrolítica nessas regiões. 

Além do que, se o adesivo não preenchesse todos os espaços do colágeno do 

substrato condicionado, seria possível que metaloproteinases também 

colaborassem para a degradação da camada híbrida. 

 

CARVALHO (1998) reforça a idéia de que o substrato dentinário 

desmineralizado pelo condicionamento ácido deve ter seu colágeno exposto 

totalmente preenchido pelo monômero resinoso proveniente do sistema adesivo, 

caso contrário, a camada híbrida apresentaria espaços preenchidos por água, 

possuindo uma característica morfológica de porosidade. Esse fato poderia 
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colaborar para a degradação hidrolítica tanto das fibras colágenas, quanto dos 

monômeros resinosos. 

 

MACEDO (2004) avaliou a microinfiltração marginal em restaurações de 

resina composta em cavidades de classe II com diferentes técnicas de inserção e 

preparo. Foram utilizados 120 dentes molares com preparos proximais, divididos 

em 2 grupos, com cavidades de tamanhos diferentes, as quais foram subdivididas 

em 6 grupos (n=20): grupo A – término em esmalte; grupo B – término em esmalte 

biselado (bisel chanfrado); grupo C – término em cemento, técnica incremental; 

grupo D – término em cemento, técnica única (único incremento); grupo E - 

término em cemento, técnica única com insert cerâmico; grupo F - término em 

cemento, técnica única com pérola de resina pré-polimerizada. Os dentes 

restaurados foram termociclados (500 ciclos) antes de ser avaliada a 

microinfiltração em lupa estereoscópica por 2 examinadores cegos em relação ao 

estudo. Os resultados foram analisados estatisticamente e mostraram que as 

técnicas com inserção de pérolas pré-polimerizadas e inserts cerâmicos infiltraram 

mais do que a técnica incremental, a qual não diferiu da técnica única. As 

cavidades grandes (4 X 4 mm) apresentaram mais infiltração do que as cavidades 

pequenas (2 X 2 mm), quando o término era em cemento. As cavidades com 

término em esmalte biselado apresentaram o melhor desempenho em relação à 

microinfiltração, sendo 95% das cavidades livres de infiltração. 

 

CENCI, DEMARCO & CARVALHO (2005) avaliaram a relação entre 

microinfiltração e resistência de união por microtração do mesmo espécime, o qual 

apresentava restauração de classe II de resina composta P-60 e sistema adesivo 

Single Bond, variando o término cervical (esmalte ou dentina/cemento) e a técnica 

de fotoativação (direta por oclusal ou indireta por vestibular e lingual com uso de 

cunha reflectiva). A microinfiltração foi medida digitalmente, escaneando o 

espécime e medindo a penetração do corante, após, então, o mesmo espécime 

era submetido ao teste de microtração. Os resultados mostraram que não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre as 2 técnicas de fotoativação e o 
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término cervical, em relação à microinfiltração. Para o teste de microtração, não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre as 2 técnicas de fotoativação 

em relação ao término cervical. Para a técnica indireta de fotoativação, o término 

em esmalte mostrou resistência de união superior ao término em dentina. A 

relação entre os 2 testes realizados foi avaliada através da correlação de 

Spearman, a qual não mostrou relação significativa entre microinfiltração e 

microtração. 

 

De MUNCK et al (2005), em uma revisão da literatura, discute a 

durabilidade adesiva aos tecidos dentários. Os autores apresentam 4 métodos in 

vitro de gerar envelhecimento de espécimes restaurados: o armazenamento em 

água ou saliva artificial, a termociclagem, a ciclagem mecânica por carga oclusal e 

a fadiga adesiva. A degradação hidrolítica da resina e do colágeno é apontada 

como a principal forma de redução da qualidade adesiva e da longevidade da 

união na interface dente/restauração. Os autores consideram como o melhor 

método in vitro de envelhecimento o armazenamento em água dos espécimes. 

 

  Assim sendo, carecem evidências científicas sobre o real efeito do bisel, da 

técnica restauradora (direta e semi-direta) e do tempo de armazenamento sobre a 

resistência à fratura dental, resistência adesiva e formação de fenda marginal em 

restaurações de resina composta. Não foram encontrados na literatura trabalhos 

que associem as variáveis acima, o que possibilita ao presente trabalho colaborar 

de forma significativa na elucidação desses fatos. 
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3. OBJETIVOS 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar in vitro o efeito da técnica restauradora (direta e semi-direta), da 

confecção de bisel no ângulo cavossuperficial e do tempo de armazenamento de 

restaurações de resina composta sobre a resistência à fratura dental, resistência à 

fratura de restaurações e formação de fenda marginal. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar in vitro a resistência à fratura de pré-molares submetidos a 

restaurações diretas e semi-diretas de resina composta, com e sem confecção de 

bisel e em dois tempos de armazenamento (1 dia e 180 dias). 

 Avaliar in vitro a resistência à fratura de restaurações de resina composta 

pelas técnicas direta e semi-direta, com e sem confecção de bisel e em dois 

tempos de armazenamento (1 dia e 180 dias), realizadas em incisivos inferiores 

humanos extraídos. 

 Analisar em M.E.V. a formação de fenda marginal em restaurações diretas e 

semi-diretas de resina composta, com e sem confecção de bisel e em dois tempos 

de armazenamento (1 dia e 180 dias), realizadas em terceiros molares humanos 

extraídos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os três métodos de avaliação das restaurações descritos a seguir 

(resistência à fratura dental, resistência à fratura de restaurações e avaliação da 

formação de fenda marginal) foram realizados a partir de restaurações de resina 

composta fotopolimerizável Filtek Z250 (3M/ESPE) na cor A3, confeccionadas 

pelo método direto e semi-direto, associadas ou não ao biselamento do ângulo 

cavossuperficial e avaliadas em dois tempos de armazenamento (1 dia e 180 

dias). O sistema adesivo empregado para todos os casos foi o Adper Single Bond 

(3M/ESPE) e o cimento utilizado para as restaurações semi-diretas foi o cimento 

resinoso dual Rely X ARC (3M/ESPE) – quadro 1. 

Quadro 1 – Materiais empregados no estudo, suas respectivas composições e lote 

de fabricação. 

MATERIAL FABRICANTE COMPOSIÇÃO LOTE 

Adper Single Bond 3M/ESPE Primer/adesivo: hema, bisgma, 
água,etanol, DMA, fotoiniciador, 
ácido polialcenóico e ácido 
poliitacônico. 

4 JU 

Scotchbond Multiuso 3M/ESPE Adesivo: bisgma, hema OLX 

Rely X ARC 3M/ESPE Bisgma, tegdma, zircônia/sílica EXFG 

Filtek Z250 3M/ESPE Bisgma, Udma, Bis-ema, 

zircônia/sílica (60% - volume) 

5 BU 

. 
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 O método direto consiste na execução da restauração diretamente em boca, 

inserindo a resina composta incrementalmente, adaptando-a e aderindo-a às 

paredes cavitárias. O método semi-direto, também chamado de direto-indireto 

(GARONE NETTO & BURGER, 1998), é uma variação da técnica restauradora 

indireta; consiste na realização da restauração de resina composta no próprio 

preparo cavitário isolado, utilizado como troquel, seguido da remoção da 

restauração do dente, que recebe acabamento e é, então, cimentada na cavidade. 

 O bisel nas margens cavitárias foi confeccionado ao longo de todo o ângulo 

cavossuperficial, em ângulo de 45 º, com extensão de 1 mm, utilizando ponta 

diamantada número 2135 (KG Sorensen). 

 Os dentes restaurados foram armazenados em água por dois tempos 

distintos, previamente à avaliação, sendo o grupo A armazenado por 1 dia (24 

horas) e o grupo B armazenado por 180 dias (6 meses - 4.320 horas), o qual foi 

submetido à termociclagem com 500 ciclos de 5o.C a 55o.C por 30 segundos em 

cada (ISO 11405), em dois momentos: nos dias 60 e 120 (2x 500 ciclos). 

 Para a execução da seguinte metodologia, foi realizado cálculo do tamanho 

da amostra, a partir de um estudo piloto, considerando-se um desvio-padrão de 

35,9 N e um intervalo de confiança de 95%, chegando-se a um n de 10,2 por 

grupo. 

 O presente trabalho foi enviado ao comitê de ética em pesquisa em seres 

humanos e animais da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) para avaliação, o qual foi aprovado com parecer de número 21/05 

e com protocolo de pesquisa de número 19/05. 
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4.1 Resistência à Fratura Dental 

 

Grupos Experimentais 

 Para a realização deste experimento foram utilizados 100 dentes pré-molares 

superiores humanos hígidos, extraídos por razões terapêuticas, os quais tiveram 

suas coroas medidas com paquímetro no sentido vestíbulo-lingual, mesio-distal e 

a distância intercuspídea, de modo que o tamanho das coroas fosse semelhante 

entre todos os grupos, de acordo com as proporções descritas por GALAN 

JÚNIOR (1970). Foram desprezados aqueles que apresentaram lesões de cárie, 

restaurações, fraturas ou trincas macroscópicas. Esses dentes foram divididos 

aleatoriamente em seis grupos de avaliação: 

Grupo 1 – dentes com preparo cavitário MOD restaurados com resina                     
composta direta (n=20) 

Grupo 2 – dentes com preparo cavitário MOD, com bisel marginal, restaurados 
com resina composta direta (n=20) 

Grupo 3 – dentes com preparo cavitário MOD restaurados com resina 
composta semi-direta (n=20) 

Grupo 4 – dentes com preparo cavitário MOD, com bisel marginal, restaurados 
com resina composta semi-direta (n=20) 

Grupo 5 – dentes hígidos (controle positivo; n=10) 

Grupo 6 – dentes com preparo cavitário MOD (controle negativo; n=10) 

 

 Os grupos 1, 2, 3 e 4 foram avaliados em dois momentos distintos, sendo os 

grupos 1A, 2A, 3A  e 4A avaliados em 1 dia após a realização das restaurações 

(n/2); e os grupos 1B, 2B, 3B e 4B avaliados em 180 dias (n/2), em que ficaram 

armazenados em água e foram submetidos à termociclagem com 500 ciclos de 
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5o.C a 55o.C, em dois momentos: nos dias 60 e 120. Os grupos 5 e 6 foram 

avaliados apenas em 1 dia de armazenamento (quadro 2). 

Quadro 2 – Grupos experimentais para o teste de resistência à fratura e 

respectivos tempos de avaliação. 

GRUPOS EXPERIMENTAIS TEMPO A TEMPO B 

1- RC direta sem bisel 1A – 24 hs 1B – 180 dias 

2- RC direta com bisel 2A – 24 hs 2B – 180 dias 

3- RC semi-direta sem bisel 3A – 24 hs 3B – 180 dias 

4- RC semi-direta com bisel 4A – 24 hs 4B – 180 dias 

5- Dentes hígidos 5A – 24 hs -- 

6- Dentes preparados 6A – 24 hs -- 

 

 

 

Protocolo Seqüencial 

 Os 100 dentes foram, inicialmente, mantidos em formalina a 10% por 15 dias 

e, após, mantidos por 24 horas em água destilada. Após esse período, os dentes 

foram lavados em água corrente, para então serem fixados pelas suas raízes em 
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anéis plásticos (PVC) preenchidos por resina acrílica quimicamente ativada, até a 

altura correspondente a 1 mm aquém da junção amelo-cementária. Foram 

realizadas retenções com ponta diamantada 3097 (KG Sorensen) nas raízes dos 

dentes previamente à inserção no PVC. Os dentes foram inseridos na resina 

acrílica com auxílio de um guia, para padronizar a altura e a disposição do dente 

na resina. Esse guia é composto por uma chapa plástica de 10 mm de largura, 

fixada em dois pilares de PVC, onde o dente é orientado em relação à sua 

posição, de forma que as duas cúspides toquem na chapa ao mesmo tempo. 

Então, 10 dentes foram separados aleatoriamente dos demais para representarem 

o grupo 5 (sem preparo cavitário). Os demais dentes foram submetidos ao preparo 

cavitário M.O.D., que foi realizado em alta rotação sob refrigeração constante de 

spray de ar/água, com ponta diamantada padronizada (tronco-cônica de 

extremidade arredondada com ponta ativa de 4 mm de comprimento, com 3 mm 

de maior diâmetro e 2,5 mm de menor diâmetro na extremidade, a qual recebeu 

numeração pela KG Sorensen de 253/01). Essa ponta ativa determinou a 

profundidade do preparo, relacionada ao ângulo cavossuperficial da vertente 

cuspídea vestibular. As paredes vestibular e palatina ficaram, portanto, 

divergentes para oclusal, conformando um preparo expulsivo e apresentando os 

ângulos internos da cavidade arredondados. Os preparos apresentaram todo o 

ângulo cavossuperficial em esmalte. A largura vestíbulo-palatina inicial do preparo 

foi dada pelo diâmetro da ponta diamantada (correspondendo aproximadamente à 

metade da distância intercuspídea, que foi, inicialmente, marcada com grafite). 

Para tornar o preparo mais invasivo, não houve paredes axiais; toda a parede de 

fundo teve 4 mm de profundidade. Cada ponta diamantada realizou dois preparos 

cavitários; então, foi desprezada e substituída por outra de mesma referência. 

Após a realização do preparo, os remanescentes dentais, vestibular e palatino, 

foram medidos com especímetro na sua base, para avaliação das diferenças de 

espessura entre todos os dentes preparados (figura 1). Após a identificação da 
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parede mais fina, foi calculada a diferença de cada parede em relação a esta mais 

fina. Então, os dentes foram submetidos a um desgaste corretivo para igualar a 

espessura de todas as paredes, deixando a estrutura dental remanescente 

padronizada (COELHO-DE-SOUZA, 2002). As correções foram feitas com as 

mesmas pontas diamantadas, uma ponta para cada duas correções.  

 Os dentes que receberam os preparos cavitários foram, então, distribuídos 

de forma randomizada entre os 5 grupos restantes da amostra, até que esses se 

completassem. Então, o grupo 6 (dentes somente preparados; n=10) foi separado 

dos demais, os quais receberam restaurações de resina composta. 

 Os 40 dentes relativos aos grupos 2 e 4 foram submetidos ao biselamento do 

ângulo cavossuperficial, ao longo de toda a sua extensão. O bisel foi 

confeccionado com o uso de ponta diamantada de número 2135 (KG Sorensen) 

em alta rotação, sob refrigeração, em ângulo de 45o e com extensão de 1 mm. 

 Então, os 80 dentes relativos aos grupos 1, 2, 3 e 4 foram restaurados de 

acordo com o protocolo técnico dos materiais empregados. 

 Os grupos 1 e 2 foram restaurados com resina composta direta. Esses 

receberam matrizes metálicas de 7 mm X 0,05, estabilizadas por um porta-matriz 

de Tofflemire (matriz universal). Então, foi feito o condicionamento de toda a 

cavidade (esmalte e dentina) com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos em 

esmalte e 15 segundos em dentina, lavagem abundante com spray de ar/água por 

30 segundos, secagem suave com papel filtro, aplicação do sistema adesivo 

Adper Single Bond com pincel Microbrush em toda a cavidade, segundo o 

fabricante (2 cobrimentos consecutivos do adesivo, secagem suave de 5 

segundos), fotopolimerização por 10 segundos, utilizando aparelho 

fotopolimerizador de lâmpada halógena XL 3000 (3M/ESPE), com intensidade 

medida em radiômetro (Demetron) em 450 mW/cm2, o qual tocou os vértices das 

cúspides, preenchimento da cavidade com resina composta Filtek Z250 cor A3 em 
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9 incrementos oblíquos de 2 mm de espessura, fotopolimerizados individualmente 

por 20 segundos (por oclusal). Após a remoção da matriz, os excessos de material 

foram removidos com lâminas de bisturi nº 11 e 12. 

 Os grupos 3 e 4 foram restaurados com resina composta pela técnica semi-

direta. Cada dente teve seu preparo cavitário isolado com gel KY (Johnson & 

Johnson) e a resina composta inserida, adaptada e fotoativada na cavidade (9 

incrementos). Então, removeu-se a restauração do tipo inlay, que recebeu 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, lavagem, secagem, 

aplicação do adesivo Scotchbond Multiuso (3M/ESPE), fotoativação, estando 

pronta para a cimentação. A cavidade foi lavada com spray de ar/água e 

condicionada com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos em esmalte e 15 

segundos em dentina, lavagem abundante por 30 segundos, secagem com papel 

filtro, aplicação do sistema adesivo Adper Single Bond e fotopolimerização por 10 

segundos. Então, o cimento resinoso Rely X ARC foi preparado, sendo 

dispensados 1,0 cm das duas pastas do cimento, manipulado de acordo com o 

fabricante (10 segundos), aplicação do cimento sobre a peça e na cavidade com 

espátula Thompson e pincel, assentamento da peça na cavidade com pressão 

digital, remoção dos excessos de cimento com espátula, fotopolimerização por 40 

segundos e remoção dos excessos de material com lâminas de bisturi nº 11 e 12. 

Cada corpo de prova ficou 10 minutos em repouso para complementação da presa 

química do cimento. 

 

Instrumentos de Avaliação 

 A metade dos corpos de prova dos grupos 1, 2, 3 e 4 (1B, 2B, 3B e 4B; n/2) 

foi armazenada em água por um período de 180 dias, recebendo em dois 

momentos (dias 60 e 120) 500 ciclos de ciclagem térmica, com temperaturas 
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variando de 5o.C a 55o.C, com intervalos de 30 segundos em cada uma delas. Os 

demais espécimes, grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5 e 6 foram armazenados em água por 

1 dia, para então, serem submetidos ao teste de resistência à fratura dental, sendo 

utilizada uma força de compressão axial em uma máquina de ensaio universal 

Pantec Versat 500. A força foi aplicada através de uma esfera de 8 mm de 

diâmetro acoplada à máquina, a qual trabalhou numa velocidade de deslocamento 

de 0,5 mm/min., utilizando célula de carga de 5000 N (figura 2). A esfera tocou 

somente nas vertentes cuspídeas internas remanescentes, sem ter contato com o 

material restaurador. Então, foi avaliada e registrada a força utilizada pela 

máquina (em Newtons) que ocasionou a fratura dos corpos de prova. Após o 

período de 180 dias, os grupos 1B, 2B, 3B e 4B foram submetidos ao mesmo teste 

de compressão. 

 Os corpos de prova fraturados foram guardados para serem analisados em 

microscópio estereoscópico, com aumento de 30 vezes (30 X), para que se 

identificassem os tipos de fratura ocorridos no ensaio de compressão, os quais 

foram classificados de acordo com a região em que ocorreu a fratura (fratura 

dental, adesiva, coesiva e coronária):   

 

Fratura Dentária – Fraturas ocorridas somente na estrutura dental    

                            remanescente, sem o envolvimento do material restaurador   

                            ou da linha de união (coesiva de substrato). 

Fratura Adesiva – Fraturas dentárias ocorridas com o rompimento da linha   

                               de união. 

Fratura Coesiva – Fraturas dentárias com ruptura parcial do material   

                               restaurador. 

Fratura Coronária – Fratura completa da coroa dental, envolvendo as duas     

                                 cúspides e o material restaurador. 
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4.2 Resistência à Fratura de Restaurações 

 

Grupos Experimentais 

 Para a avaliação da resistência à fratura de restaurações foram utilizados 90 

dentes incisivos inferiores humanos hígidos, extraídos por razões terapêuticas. 

Esses dentes tiveram suas coroas medidas com paquímetro no sentido vestíbulo-

lingual e mésio-distal, de modo que o tamanho das coroas fosse semelhante entre 

todos os grupos, de acordo com as proporções descritas por GALAN JÚNIOR 

(1970). Foram desprezados aqueles que apresentaram lesões de cárie, 

restaurações, fraturas ou trincas macroscópicas. Os incisivos foram limpos e 

desinfetados em formalina a 10% por 15 dias, depois, mantidos em água 

destilada. Desses dentes, 10 unidades foram selecionadas aleatoriamente para 

fazerem parte do Grupo 5 (Grupo controle – dentes hígidos). Os demais dentes 

receberam um preparo cavitário com ponta diamantada 3097 (KG Sorensen – 1 

ponta para cada 2 preparos), no terço incisal coronário, simulando uma fratura de 

bordo incisal. Esse desgaste deixou uma área padronizada de esmalte e dentina 

para receber a restauração de resina composta. 

 A metade desses dentes preparados (40 dentes) recebeu o biselamento do 

esmalte junto ao ângulo cavossuperficial, realizado em ângulo de 45o. com ponta 

diamantada 2135. Então, os 90 dentes foram inseridos verticalmente em anéis de 

PVC com resina acrílica autopolimerizável, de forma axial, com o bordo incisal 

voltado para a superfície superior da resina acrílica, ficando a resina 1mm aquém 

do ângulo cavossuperficial do bordo incisal preparado (distando 2 mm do bordo 

incisal para o grupo de dentes hígidos). Os dentes foram divididos em 5 grupos, 
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da seguinte forma: 

 

Grupo 1 – dentes preparados sem bisel, restaurados com resina composta 
direta (n=20) 

Grupo 2 – dentes preparados com bisel marginal, restaurados com resina 
composta direta (n=20) 

Grupo 3 – dentes preparados sem bisel, restaurados com resina composta 
semi-direta (n=20) 

Grupo 4 – dentes preparados com bisel marginal, restaurados com resina 
composta semi-direta (n=20) 

Grupo 5 – dentes hígidos (grupo controle; n=10) 

 

Protocolo Seqüencial 

 Os grupos 1 e 2 foram restaurados com resina composta direta. Esses 

receberam o condicionamento de toda a cavidade (esmalte e dentina) com ácido 

fosfórico a 37% por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, lavagem 

abundante com spray de ar/água por 30 segundos, secagem suave com papel 

filtro, aplicação do sistema adesivo Adper Single Bond com pincel Microbrush em 

toda a cavidade, segundo o fabricante, fotopolimerização por 10 segundos, 

utilizando aparelho fotopolimerizador de luz halógena XL 3000, inserção 

incremental da resina composta Filtek Z250 cor A3 com espátula Thompson, 

fotopolimerização por 20 segundos, conformando uma barreira de 2 mm de altura, 

simulando a restauração do bordo incisal (figura 3); os excessos de material foram 

removidos com lâminas de bisturi nº 11 e 12. 

 Os grupos 3 e 4 foram restaurados com resina composta pela técnica semi-

direta. Cada dente teve seu preparo cavitário isolado com gel hidrossolúvel KY 

(Johnson & Johnson) e a resina composta inserida, adaptada e fotoativada na 
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cavidade (barreira de 2mm de altura). Então, removeu-se a restauração, que 

recebeu condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, lavagem, 

secagem, aplicação do adesivo Scotchbond Multiuso, fotoativação, estando pronta 

para a cimentação. A cavidade foi lavada com spray de ar/água e condicionada 

com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em 

dentina, lavagem abundante por 30 segundos, secagem com papel filtro, aplicação 

do sistema adesivo Adper Single Bond e fotopolimerização por 10 segundos. 

Então, o cimento resinoso Rely X ARC foi preparado, sendo dispensados 1,0 cm 

das duas pastas do cimento, manipulado de acordo com o fabricante (10 

segundos), aplicação do cimento sobre a peça e na cavidade com espátula 

Thompson e pincel, assentamento da peça na cavidade com pressão digital, 

remoção dos excessos de cimento com espátula, fotopolimerização por 40 

segundos e remoção dos excessos de material com lâminas de bisturi nº 11 e 12. 

Cada corpo de prova ficou 10 minutos em repouso para complementação da presa 

química do cimento. 

 A metade dos corpos de prova dos grupos 1, 2, 3 e 4 (1B, 2B, 3B e 4B; n/2) 

foi armazenada em água por um período de 180 dias, recebendo em dois 

momentos (dias 60 e 120) 500 ciclos de ciclagem térmica, com temperaturas 

variando de 5o.C a 55o.C, com intervalos de 30 segundos em cada uma delas. Os 

demais espécimes, grupos 1A, 2A, 3A, 4A e 5 foram armazenados em água por 1 

dia, para então, serem submetidos ao teste de resistência à fratura de 

restaurações (quadro 3). 
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Quadro 3 – Grupos experimentais para o teste de resistência à fratura de 

restaurações e respectivos tempos de avaliação. 

GRUPOS EXPERIMENTAIS TEMPO A TEMPO B 

1- RC direta sem bisel 1A – 24 hs 1B – 180 dias 

2- RC direta com bisel 2A – 24 hs 2B – 180 dias 

3- RC semi-direta sem bisel 3A – 24 hs 3B – 180 dias 

4- RC semi-direta com bisel 4A – 24 hs 4B – 180 dias 

5- Dentes hígidos 5A – 24 hs -- 

 

Instrumentos de Avaliação 

 Para a avaliação da resistência à fratura de restaurações foi utilizada uma 

força de compressão em uma máquina de ensaio universal Pantec Versat 500. A 

força foi aplicada através de uma cunha metálica acoplada à máquina, a qual 

trabalhou numa velocidade de deslocamento de 0,5 mm/min. (ISO 11405), 

utilizando uma célula de carga de 500 N. A cunha exerceu sua força diretamente 

sobre as restaurações de resina composta (adjacente à interface), de forma 

perpendicular ao longo eixo dos dentes (os anéis de PVC contendo os dentes 
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foram fixados em uma morsa de forma que ficassem com seu longo eixo na 

horizontal e os dentes paralelos ao solo – figura 4). A força utilizada pela máquina 

para induzir a fratura das restaurações/dentes foi fornecida em Newtons. Após o 

período de 180 dias, os grupos 1B, 2B, 3B e 4B foram submetidos ao mesmo teste 

de resistência à fratura. 

 Após a realização do teste, os corpos de prova foram guardados para serem 

analisados em microscópio estereoscópico, com aumento de 30 vezes (30 X), 

para que se identificassem os padrões de fratura ocorridos, os quais foram 

classificados em fratura adesiva, coesiva, dentária ou mista: 

Fratura Adesiva – Fratura ocorrida na linha de união. 

Fratura Coesiva – Fratura ocorrida no material restaurador. 

Fratura Dentária – Fratura ocorrida apenas na estrutura dental (coesiva de    

                               substrato). 

Fratura Mista – Fratura ocorrida englobando mais de um dos padrões de fratura    

                          acima. 
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4.3 Avaliação da Formação de Fenda Marginal 

 

 

 Para a realização desta metodologia, foram utilizados 24 dentes terceiros 

molares humanos hígidos, extraídos por razões terapêuticas. Os dentes foram 

deixados inicialmente em solução de formalina a 10% por 15 dias, sendo mantidos 

em água destilada após esse período. 

 Cada dente recebeu dois preparos cavitários, localizados nas superfícies 

proximais mesial e distal (classe II – figura 5). Os preparos foram realizados em 

alta rotação sob refrigeração constante de spray de ar/água, com ponta 

diamantada número 4137 (KG Sorensen – 1 ponta para cada 2 preparos), a qual 

conformou o tamanho da cavidade e proporcionou expulsividade e ângulos 

internos arredondados, sendo o término cervical da cavidade em esmalte, 1 mm 

aquém da junção amelo-cementária. 

 A metade dos dentes em questão (12 dentes) recebeu o biselamento do 

esmalte junto ao ângulo cavossuperficial, realizado em ângulo de 45o. com ponta 

diamantada 2135. 

 

 

Grupos Experimentais 

 Cada dente preparado gerou 2 leituras de formação de fenda marginal no 

microscópio eletrônico de varredura (1 por restauração). Cada dente recebeu dois 

preparos, e cada uma das restaurações foi seccionada ao meio (longo eixo do 

dente), gerando duas interfaces para serem analisadas em cada restauração; 
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contudo, uma delas foi desprezada, sendo feita a leitura em apenas uma interface 

por restauração. Assim sendo, os 24 dentes geraram 48 leituras no M.E.V. Os 24 

dentes preparados foram divididos em 4 grupos: 

  

Grupo 1 – dentes preparados sem bisel, restaurados com resina composta 
direta (6 dentes; n=12) 

Grupo 2 – dentes preparados com bisel marginal, restaurados com resina 
composta direta (6 dentes; n=12) 

Grupo 3 – dentes preparados sem bisel, restaurados com resina composta 
semi-direta (6 dentes; n=12) 

Grupo 4 – dentes preparados com bisel marginal, restaurados com resina 
composta semi-direta (6 dentes; n=12) 

 

 

Protocolo Seqüencial 

 Os grupos 1 e 2 foram restaurados com resina composta direta. Esses 

receberam o condicionamento de toda a cavidade (esmalte e dentina) com ácido 

fosfórico a 37% por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, lavagem 

abundante com spray de ar/água por 30 segundos, secagem suave com papel 

filtro, aplicação do sistema adesivo Adper Single Bond com pincel Microbrush em 

toda a cavidade, segundo o fabricante, fotopolimerização por 10 segundos, 

utilizando aparelho fotopolimerizador de luz halógena XL 3000, inserção 

incremental (incrementos de 2mm) da resina composta Filtek Z250 cor A3 com 

espátula Thompson, fotopolimerização por 20 segundos (por oclusal), até 

completar a cavidade preparada; os excessos de material foram removidos com 

lâminas de bisturi nº 11 e 12. 
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 Os grupos 3 e 4 foram restaurados com resina composta pela técnica semi-

direta. Cada dente teve seu preparo cavitário isolado com gel KY (Johnson & 

Johnson) e a resina composta inserida, adaptada e fotoativada na cavidade. 

Então, removeu-se a restauração, que recebeu condicionamento com ácido 

fosfórico a 37% por 30 segundos, lavagem, secagem, aplicação do adesivo 

Scotchbond Multiuso, fotoativação, estando pronta para a cimentação. A cavidade 

foi lavada com spray de ar/água e condicionada com ácido fosfórico a 37% por 30 

segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, lavagem abundante por 30 

segundos, secagem com papel filtro, aplicação do sistema adesivo Adper Single 

Bond e fotopolimerização por 10 segundos. Então, o cimento resinoso Rely X ARC 

foi preparado, sendo dispensados 1,0 cm das duas pastas do cimento, manipulado 

de acordo com o fabricante (10 segundos), aplicação do cimento sobre a peça e 

na cavidade com espátula Thompson e pincel, assentamento da peça na cavidade 

com pressão digital, remoção dos excessos de cimento com espátula, 

fotopolimerização por 40 segundos e remoção dos excessos de material com 

lâminas de bisturi nº 11 e 12. Cada corpo de prova ficou 10 minutos em repouso 

para complementação da presa química do cimento. 

 A metade dos corpos de prova dos grupos 1, 2, 3 e 4 (1B, 2B, 3B e 4B; n/2) 

foi armazenada em água por um período de 180 dias, recebendo em dois 

momentos (dias 60 e 120) 500 ciclos de ciclagem térmica, com temperaturas 

variando de 5o.C a 55o.C, com intervalos de 30 segundos em cada uma delas. Os 

demais espécimes, grupos 1A, 2A, 3A e 4A foram armazenados em água por 1 

dia, para então, serem submetidos à análise em M.E.V. (quadro 4). 
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Quadro 4 – Grupos experimentais para o teste de avaliação da formação de fenda 

marginal e respectivos tempos de avaliação. 

GRUPOS EXPERIMENTAIS TEMPO A TEMPO B 

1- RC direta sem bisel 1A – 24 hs 1B – 180 dias 

2- RC direta com bisel 2A – 24 hs 2B – 180 dias 

3- RC semi-direta sem bisel 3A – 24 hs 3B – 180 dias 

4- RC semi-direta com bisel 4A – 24 hs 4B – 180 dias 

 

 

 Os dentes receberam marcações com broca nas suas raízes para a 

identificação dos grupos no momento da leitura no microscópio. Então, os dentes 

foram seccionados ao meio no sentido mésio-distal, separando cada restauração 

em duas metades, com auxílio de um disco de diamante dupla-face (KG Sorensen) 

sob refrigeração. Uma das metades do dente foi desprezada e a outra foi utilizada 

na leitura das fendas marginais. Os espécimes foram condicionados com ácido 

fosfórico a 37% por 30 segundos para remover o smear layer proveniente do corte 

dos dentes, foram lavados e secos. Então, os espécimes foram fixados nos stubs, 

com auxílio de cola à base de cianoacrilato (figura 6). Após, sofreram o processo 

de desidratação e metalização, para serem analisados no M.E.V. Os 

procedimentos foram os seguintes: 

Banho ultrassônico por 20 minutos 

HCl 6 mol/L por 30 segundos 
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Lavagem em água deionizada 

NaOCl 1% por 10 minutos 

Lavagem em água deionizada 

Secagem em desecador com sílica por 7 dias 

Vaporização de Carbono na superfície (cobertura) 

Metalização: recobrimento com liga de Au/Pd (sputtering), camada de 30 nm 
(metalizadora Baltec – med 020) 

Armazenagem em desecador com sílica 

   

 

Instrumentos de Avaliação 

  A análise em M.E.V. (microscópio Jeol JSM - 6060) contemplou a avaliação 

da presença ou ausência de formação de fenda marginal na parede gengival 

(figuras 7 e 8), junto ao esmalte (magnificação de 1000 X), das restaurações de 

resina composta, onde foi verificada a presença de fenda ao longo de toda a 

parede de esmalte (da junção amelo-dentinária ao ângulo cavossuperficial). Após 

o período de 180 dias, os grupos 1B, 2B, 3B e 4B foram submetidos ao mesmo 

processo de preparação para a avaliação no M.E.V. 
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5. RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

 

5.1 Resistência à Fratura Dental 

 

 

 Os dados obtidos a partir do ensaio de resistência à fratura dental, para os 

dois tempos de avaliação (24 horas e 6 meses), foram tabulados e submetidos à 

análise estatística. 

 Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste 

Kolmogorov-Smirnov, o qual demonstrou distribuição normal, permitindo o uso de 

testes paramétricos. 

 Os dados relativos aos tempos A e B foram, individualmente, analisados 

pelo teste estatístico de Análise de Variância (ANOVA), com um nível de 

significância de 5% (α=0,05), o qual mostrou, para os dois tempos de avaliação, 

haver diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,01). Então, 

para identificar o contraste entre os grupos, foi empregado o teste de 

comparações múltiplas de Tukey (tabelas e gráficos 1 e 2). Para a comparação 

entre os períodos de avaliação (tempos A e B) foi utilizado o teste t-student (tabela 

e gráfico 3). 
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Tabela 1 - Comparação da Resistência à Fratura Dental entre os grupos testados 

no período de 24 horas – tempo A (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤. 

 1A direta s/ bisel 10 1021,2A 173,6 0,01* 

 2A direta c/ bisel 10 1750,6B 176,0  

 3A semid s/ bisel 10 912,5A 152,7  

 4A semid c/ bisel 10 1843,4B 355,2  

 5 hígidos 10 1034,6A 248,0  

 6 preparados 10 320,3C 53,6  

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si. 
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Gráfico 1 – Ilustração das médias de Resistência à Fratura Dental entre os grupos 

testados no período de 24 horas – tempo A (valores em Newtons). 
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 A partir da presente análise estatística dos dados, para o período de 24 

horas (tempo A), verifica-se que os grupos 2A e 4A (resina direta com bisel e 

resina semi-direta com bisel) foram estatisticamente superiores aos demais e não 

diferiram entre si. Os grupos 1A, 3A e 5 (resina direta sem bisel, semi-direta sem 

bisel e dentes hígidos, respectivamente) não diferiram entre si e foram 

estatisticamente superiores ao grupo 6 (dentes somente preparados). 

 

 

Tabela 2 - Comparação da Resistência à Fratura Dental entre os grupos testados 

no período de 6 meses – tempo B (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤. 

 1B direta s/ bisel 10 568,9A 183,2 0,01* 

 2B direta c/ bisel 10 966,0B 259,5  

 3B semid s/ bisel 10 1030,1BC 307,7  

 4B semid c/ bisel 10 1298,5C 225,8  

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
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Gráfico 2 – Ilustração das médias de Resistência à Fratura Dental entre os grupos 

testados no período de 6 meses – tempo B (valores em Newtons). 
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 Para o período de 6 meses de armazenamento (tempo B), verifica-se que o 

grupo 4B (resina semi-direta com bisel) apresentou a maior média de resistência à 

fratura, não diferindo do grupo 3B (resina semi-direta sem bisel). Os grupos 2B e 

3B (resina direta com bisel e semi-direta sem bisel) não diferiram entre si e foram 

estatisticamente superiores ao grupo 1B (resina direta sem bisel). 

 

 

 

 

Tabela 3 - Comparação entre os períodos de 24 horas e 6 meses (tempos A e B) 

para o teste de Resistência à Fratura Dental (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤ 

Grupo 1      
A (24 horas) 10 1021,2 173,6 0,01* 

B (6 meses) 10 568,9 183,2  

Grupo 2     
A (24 horas) 10 1750,6 176,0 0,01* 

B (6 meses) 10 966,0 259,5  

Grupo 3     
A (24 horas) 10 912,5 152,7 0,30 

B (6 meses) 10 1030,1 307,7  

Grupo 4     
A (24 horas) 10 1843,4 355,2 0,01* 

B (6 meses) 10 1298,5 225,8  
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Gráfico 3 – Ilustração das médias de Resistência à Fratura Dental dos grupos 

testados entre os períodos de 24 horas e 6 meses - tempos A e B (valores em 

Newtons). 

 

 

 A partir da análise dos resultados do teste t-student, comparando os 

períodos de 24 horas e 6 meses (tempos A e B), verifica-se que os grupos 1, 2 e 4 

(resina direta sem bisel, resina direta com bisel e resina semi-direta com bisel, 

respectivamente) apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

tempos de avaliação, sendo os valores de resistência à fratura inferiores para o 

período de 6 meses (tempo B). Apenas o grupo 3 (resina semi-direta sem bisel) 

não apresentou diferenças significativas entre os dois períodos de avaliação. 

 

 As tabelas e gráficos 4 e 5 representam a classificação dos padrões de 

fratura ocorridos após o ensaio de resistência à fratura dental (figuras 9 – 13), nos 

períodos de 24 horas e 6 meses (tempos A e B). Estes dados foram submetidos à 

análise estatística não paramétrica através do teste exato de Fisher. 
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Tabela 4 - Padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura Dental no período 
de 24 horas – tempo A: 
 

Tipo de Fratura  
Grupos 

Dentária Adesiva Coesiva Coronária 

 
Total 

1A direta s/ bisel 4 1 4 1 10 

2A direta c/ bisel - - 9 1 10 

3A semid s/ bisel 2 3 5 - 10 

4A semid c/ bisel - - 7 3 10 

Total 6  4 25 5 40 
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Gráfico 4 – Ilustração dos padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura 
Dental no período de 24 horas – tempo A. 
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A partir da análise dos dados, verifica-se que existe associação significativa 

entre os grupos e o padrão de fratura. Observa-se que o tipo de fratura Dentária 

ocorreu mais freqüentemente no Grupo 1A (resina direta sem bisel), a Adesiva 

mais freqüentemente no Grupo 3A (resina semi-direta sem bisel), a Coesiva mais 

freqüentemente no Grupo 2A (resina direta com bisel) e a Coronária mais 

freqüentemente no Grupo 4A (resina semi-direta com bisel)(p=0,05). 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura Dental no período 

de 6 meses – tempo B: 

Tipo de Fratura  
Grupos 

Dentária Adesiva Coesiva Coronária 

 
Total 

1B direta s/ bisel 1 7 2 - 10 

2B direta c/ bisel 2 1 6 1 10 

3B semid s/ bisel - 4 6 - 10 

4B semid c/ bisel - - 10 - 10 

Total 3 12 24 1 40 
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Gráfico 5 - Ilustração dos padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura 

Dental no período de 6 meses – tempo B. 

 

 

 

 

A partir da análise dos dados, verifica-se que existe associação significativa 

entre os grupos e o padrão de fratura. Observa-se que o tipo de fratura Adesiva 

ocorreu mais freqüentemente no Grupo 1B (resina direta sem bisel), e a Coesiva 

mais freqüentemente no Grupo 4B (resina semi-direta com bisel) (p=0,01). 
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5.2 Resistência à Fratura de Restaurações (resistência adesiva) 

 

 

Os dados obtidos a partir do ensaio de resistência à fratura de restaurações 

(resistência adesiva), para os dois tempos de avaliação (24 horas e 6 meses), 

foram tabulados e submetidos à análise estatística. 

 Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste 

Kolmogorov-Smirnov, o qual demonstrou distribuição normal, permitindo o uso de 

testes paramétricos. 

 Os dados relativos aos tempos A e B foram, individualmente, analisados 

pelo teste estatístico de Análise de Variância (ANOVA), com um nível de 

significância de 5% (α=0,05), o qual mostrou, para os dois tempos de avaliação, 

haver diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,01). Então, 

para identificar o contraste entre os grupos, foi empregado o teste de 

comparações múltiplas de Tukey (tabelas e gráficos 6 e 7). Para a comparação 

entre os períodos de avaliação (tempos A e B) foi utilizado o teste t-student (tabela 

e gráfico 8). 

 

 

Tabela 6 - Comparação da Resistência à Fratura de Restaurações entre os grupos 

testados no período de 24 horas – tempo A (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤. 

 1A direta s/ bisel 10 191,8A 58,3 0,01* 

 2A direta c/ bisel 10 398,3B 51,2  

 3A semid s/ bisel 10 150,5A 62,7  

 4A semid c/ bisel 10 378,0B 57,9  

 5 hígidos 10 331,0B 86,0  

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
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Gráfico 6 – Ilustração das médias de Resistência à Fratura de Restaurações entre 

os grupos testados no período de 24 horas – tempo A (valores em Newtons). 

 

 

 

 A partir da presente análise estatística dos dados, para o período de 24 

horas (tempo A), verifica-se que os grupos 2A, 4A e 5 (resina direta com bisel, 

resina semi-direta com bisel e dentes hígidos, respectivamente) foram 

estatisticamente superiores aos demais e não diferiram entre si. Os grupos 1A e 

3A (resina direta sem bisel e resina semi-direta sem bisel) foram estatisticamente 

inferiores aos demais e não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si. 
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Tabela 7 - Comparação da Resistência à Fratura de Restaurações entre os grupos 

testados no período de 6 meses – tempo B (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤. 

 1B direta s/ bisel 10 133,9A 47,9 0,01* 

 2B direta c/ bisel 10 289,7B 47,7  

 3B semid s/ bisel 10 156,9A 35,9  

 4B semid c/ bisel 10 287,6B 71,8  

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
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Gráfico 7 – Ilustração das médias de Resistência à Fratura de Restaurações entre 

os grupos testados no período de 6 meses – tempo B (valores em Newtons). 
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 Para o período de 6 meses de armazenamento (tempo B), verifica-se que 

os grupos 2B e 4B (resina direta com bisel e resina semi-direta com bisel) 

apresentaram as maiores médias de resistência adesiva, não diferindo entre si. Os 

grupos 1B e 3B (resina direta sem bisel e resina semi-direta sem bisel) foram 

inferiores aos demais e não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si. 

 

 

 

Tabela 8 - Comparação entre os períodos de 24 horas e 6 meses (tempos A e B) 

para o teste de Resistência à Fratura de Restaurações (valores em Newtons): 

Grupos n Média Desvio-padrão p≤ 

Grupo 1     
A (24 horas) 10 191,8 58,3 0,03* 

B (6 meses) 10 133,9 47,9  

Grupo 2     
A (24 horas) 10 398,3 51,2 0,01* 

B (6 meses) 10 289,7 47,7  

Grupo 3     
A (24 horas) 10 150,5 62,7 0,78 

B (6 meses) 10 156,9 35,9  

Grupo 4     
A (24 horas) 10 378,0 57,9 0,01* 

B (6 meses) 10 287,6 71,8  
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Gráfico 8 - – Ilustração das médias de Resistência à Fratura de Restaurações dos 

grupos testados entre os períodos de 24 horas e 6 meses - tempos A e B (valores 

em Newtons). 

 

 

A partir da análise dos resultados do teste t-student, comparando os 

períodos de 24 horas e 6 meses (tempos A e B), verifica-se que os grupos 1, 2 e 4 

(resina direta sem bisel, resina direta com bisel e resina semi-direta com bisel, 

respectivamente) apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

tempos de avaliação, sendo os valores de resistência adesiva inferiores para o 

período de 6 meses (tempo B). Apenas o grupo 3 (resina semi-direta sem bisel) 

não apresentou diferenças significativas entre os dois períodos de avaliação. 

 

 As tabelas e gráficos 9 e 10 representam a classificação dos padrões de 

fratura ocorridos após o ensaio de resistência à fratura de restaurações 

(resistência adesiva – figuras 14-17), nos períodos de 24 horas e 6 meses (tempos 
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A e B). Estes dados foram submetidos à análise estatística não paramétrica 

através do teste exato de Fisher. 

 

 

Tabela 9 - Padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura de Restaurações 

no período de 24 horas – tempo A: 

  Tipo de Fratura   

Grupos Adesiva Coesiva Mista Dental Total 

1A direta s/ bisel 4 - 3 3 10 

2A direta c/ bisel - 1 5 4 10 

3A semid s/ bisel 6 - 4 - 10 

4A semid c/ bisel - - 6 4 10 

Total 10 1 18 11 40 
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Gráfico 9 – Ilustração dos padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura de 

Restaurações no período de 24 horas – tempo A. 
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A partir da análise dos dados, verifica-se que existe associação significativa 

entre os grupos e o padrão de fratura. Observa-se que o tipo de fratura Adesiva 

ocorreu mais freqüentemente no Grupo 3A (resina semi-direta sem bisel) (p=0,01). 

 

 

Tabela 10 - Padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura de Restaurações 

no período de 6 meses – tempo B: 

  Tipo de Fratura   

Grupos Adesiva Coesiva Mista Dental Total 

1B direta s/ bisel 8 - 2 - 10 

2B direta c/ bisel 1 - 9 - 10 

3B semid s/ bisel 9 - 1 - 10 

4B semid c/ bisel 1 - 8 1 10 

Total 19 - 20 1 40 
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Gráfico 10 - Ilustração dos padrões de fratura do teste de Resistência à Fratura de 

Restaurações no período de 6 meses – tempo B. 
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A partir da análise dos dados, verifica-se que existe associação significativa 

entre os grupos e o padrão de fratura. Observa-se que o tipo de fratura Adesiva 

ocorreu mais freqüentemente nos Grupos 1B e 3B (resina direta sem bisel e resina 

semi-direta sem bisel),  e a Mista mais freqüente nos Grupos 2B e 4B (resina 

direta com bisel e semi-direta com bisel) (p=0,01). 
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5.3 Avaliação da Formação de Fenda Marginal 

 

 

 

 Os dados de presença e ausência de fenda marginal em esmalte (figuras 

18 e 19), obtidos a partir da análise em MEV, para os dois tempos de avaliação 

(24 horas e 6 meses) foram tabulados e submetidos à análise estatística através 

do teste exato de Fisher (tabelas e gráficos 11 e 12).  

 

 

Tabela 11 – Presença e ausência de fenda marginal no período de 24 horas – 

tempo A: 

Fenda  
Grupos 

Presente Ausente 

 
Total 

 1A direta s/ bisel - 6 (100%) 6 (100%) 

 2A direta c/ bisel - 6 (100%) 6 (100%) 

 3A semid s/ bisel 1 (16,7%) 5 (83,3%) 6 (100%) 

 4A semid c/ bisel - 6 (100%) 6 (100%) 

Total 1 (4,2%) 23 (95,8%) 24 (100%) 
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Gráfico 11 – Ilustração da presença e ausência de fenda marginal no período de 

24 horas – tempo A. 

 

 

 

 

A partir da análise dos dados, verifica-se que, para 24 horas de 

armazenamento, não houve diferenças significativas entre os grupos em relação à 

presença de fenda marginal (p=0,50), estando estes, na sua maioria, livres de 

fenda. 
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Tabela 12 - Presença e ausência de fenda marginal no período de 6 meses – 

tempo B: 

Fenda  
Grupos 

Presente Ausente 

 
Total 

 1B direta s/ bisel 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 (100%) 

 2B direta c/ bisel - 6 (100%) 6 (100%) 

 3B semid s/ bisel 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 (100%) 

 4B semid c/ bisel - 6 (100%) 6 (100%) 

Total 9 (37,5%) 15 (62,5%) 24 (100%) 
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Gráfico 12 - Ilustração da presença e ausência de fenda marginal no período de 6 

meses – tempo B. 
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Após 6 meses de armazenamento, verifica-se que existiu associação 

significativa entre os grupos e a presença de fenda marginal (p=0,05). Os grupos 

2B e 4B (resina direta com bisel e semi-direta com bisel) se apresentaram livres 

de fendas marginais, e os grupos 1B e 3B (resina direta sem bisel e semi-direta 

sem bisel) mostraram presença de fendas na maioria dos seus espécimes. 

Verifica-se que os grupos 2 e 4 (com bisel) não apresentaram diferenças entre os 

dois tempos de avaliação (livres de fenda), enquanto os grupos 1 e 3 (sem bisel) 

mostraram aumento da presença de fenda após 6 meses de armazenamento. 
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5.4 Análise de Correlação 

 

 

Para verificar se as duas variáveis quantitativas avaliadas (Resistência à 

Fratura Dental e Resistência Adesiva) estão relacionadas, foi realizado o cálculo 

do Coeficiente de Correlação de Pearson (r), cujo valor situa-se entre -1 a +1. 

A análise de correlação entre os valores obtidos a partir dos dois ensaios 

resultou em um coeficiente de correlação de r= 0,622  (p≤ 0,01), indicando uma 

correlação significativa direta entre estas duas variáveis. 
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6. DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 

 O presente trabalho mostrou, a partir de seus resultados, que as 

restaurações de resina composta empregando sistema adesivo com 

condicionamento ácido prévio e de dois passos (VAN MEERBEEK et al, 2003), em 

que foi realizado o bisel ao longo do ângulo cavossuperficial, apresentaram um 

desempenho in vitro significativamente superior àquelas realizadas sem o bisel; 

fato esse que foi demonstrado pelo teste de Resistência à Fratura Dental, 

Resistência à Fratura de Restaurações (resistência adesiva) e pela leitura da 

formação de fenda marginal em MEV. 

 No momento histórico e científico atual, a Odontologia como um todo, mais 

especificamente a Dentística, encontra-se numa fase de confirmação dos efeitos 

da mudança de filosofia de tratamento e de paradigma ocorridos com o avanço da 

“Odontologia Adesiva” (BUSATO et al, 2004). A partir dos efeitos gerados pelos 

resultados dos trabalhos de BUONOCORE (1955), com a introdução do 

condicionamento ácido do esmalte, BUONOCORE, WILEMAN & BRUDEVOLD 

(1956), com a primeira experiência de condicionamento ácido em dentina, 

confirmado mais tarde por FUSAYAMA et al (1979), utilizando nesse momento 

ácido fosfórico, as pesquisas de GWINNETT & BUONOCORE (1965) e 

GWINNETT & MATSUI (1967) sobre os sistemas adesivos para esmalte, o relato 

da formação da camada híbrida por NAKABAYASHI, KOJIMA & MASUHARA 

(1982), a necessidade de um substrato úmido (KANCA, 1992), associado ainda às 

mudanças nos preparos cavitários, tornando-os mais conservadores, como 

demonstra o trabalho de resistência à fratura dental com cavidades de diferentes 

extensões de MONDELLI et al (1980), as propostas de acessos conservadores 

por HUNT (1984) e KNIGHT (1984), a doutrina vigente na literatura odontológica 

trabalhando para a conservação da estrutura dental sadia, revelada por 
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BARATIERI et al (1992), BUSATO et al (1996), (1997), CONCEIÇÃO et al (2000), 

BUSATO, HERNANDEZ & MACEDO (2002), chegando a propostas de mudança 

de classificação de cavidades para restaurações adesivas (MOUNT & HUME, 

1997; BUSATO et al, 2004), a Dentística encontrava-se, até então, embasada na 

literatura para trabalhar com restaurações adesivas e conservando estrutura 

dental. 

 A Odontologia vinha tendo confirmações científicas dos benefícios gerados 

pela adesividade, além da estética proporcionada e da preservação de estrutura 

dental. A resistência à fratura dos dentes perdida com a realização de preparos 

cavitários (MONDELLI et al, 1980; BLASER et al, 1983) passa a ser restituída 

pelas restaurações adesivas (EAKLE, 1986; RODRIGUES FILHO & MUENCH, 

1995; TURBINO et al, 1995; COELHO-DE-SOUZA, 2002). Contudo, esse 

benefício da adesividade, de devolver a resistência perdida e reter as 

restaurações de forma eficaz, passa a ser questionado pela literatura, que aponta 

uma redução significativa dessa característica com o passar do tempo e de acordo 

com o meio de armazenamento (LELOUP et al, 2001). O trabalho de CORADAZI 

et al (1995) mostrou que a resistência à fratura atingida com as restaurações 

adesivas, no momento imediato após a realização dessas, reduz 

significativamente após 6 meses de armazenamento. KATO & NAKABAYASHI 

(1998) mostraram que a resistência de união de restaurações de resina composta 

reduz de forma significativa após 30 dias de armazenamento. HASHIMOTO et al 

(2000) mostraram que a resistência de união de restaurações de resina composta 

realizadas e envelhecidas in vivo reduziu significativamente após um ano em 

boca. 

 Assim sendo, havia a necessidade de se buscar artifícios imediatos para se 

tentar perpetuar a resistência à fratura restituída e a resistência de união obtida 

com as restaurações adesivas. A técnica semi-direta de restauração de resina 

composta foi uma variável utilizada com essa finalidade, visto que sua resistência 

à fratura em 24 horas era semelhante às restaurações diretas (COELHO-DE-

SOUZA, 2002), e, considerando que o estresse de contração de polimerização é 

um dos principais fatores deletérios para a longevidade das restaurações, o 
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emprego de técnicas que minimizem esse estresse poderia contribuir para 

aumentar a longevidade da interface adesiva. Quando observados os achados do 

presente estudo, percebe-se que a técnica semi-direta foi efetiva para manter a 

resistência à fratura obtida ao longo do tempo, tendo em vista os valores de 

resistência significativamente superiores em relação às restaurações diretas sem 

bisel. Contudo, para o teste de resistência adesiva e para a formação de fenda 

marginal, essa variável não influenciou de forma significativa. 

 Com essa mesma finalidade de tentar fazer com que o benefício gerado 

pela adesividade perdurasse ao longo do tempo, foi empregado o bisel. Os 

resultados deste trabalho mostraram que o bisel foi eficiente em melhorar o 

desempenho das restaurações de resina composta, tanto no momento imediato, 

quanto após 6 meses de armazenamento  associado à termociclagem, em relação 

à fratura dental, resistência adesiva e formação de fenda marginal. 

  Em relação ao teste de resistência à fratura dental, as restaurações 

realizadas com emprego de bisel obtiveram desempenhos imediatos superiores 

aos dentes hígidos, fato esse que, até então, só ocorrera com restaurações com 

cobertura de cúspides (VALE, 1959; NAVARRO et al, 1983). As restaurações de 

resina composta sem bisel não diferiram dos dentes hígidos em 24 horas, similar 

aos achados prévios de AUSIELLO et al (1997) e COELHO-DE-SOUZA (2002); 

porém, em outros estudos, os dentes hígidos apresentaram maior resistência do 

que aqueles restaurados com materiais adesivos (STEELE & JOHNSON, 1999; 

DILLENBURG, 2000). As restaurações de resina diretas e semi-diretas não 

diferiram entre si após 24 horas de armazenamento, corroborando os achados de 

COELHO-DE-SOUZA (2002) e MIRANDA et al (2003). Em contrapartida, 

TEIXEIRA (2005) mostrou que as restaurações diretas de resina composta foram 

significativamente superiores às indiretas. O envelhecimento das restaurações, 

através do armazenamento em água e a termociclagem, foi um fator significativo 

para a redução da resistência à fratura dental após 6 meses (CORADAZI et al, 

1995; BONILLA & WHITE, 1996). Entretanto, mesmo após 6 meses, as 

restaurações com bisel ainda se portaram de forma superior às sem bisel. 
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 O método empregado para a realização do teste de resistência à fratura 

dental deste estudo foi baseado no trabalho de COELHO-DE-SOUZA (2002). A 

característica dada ao preparo MOD seguiu os formatos cavitários de BLASER et 

al (1983) e DIAS-DE-SOUZA et al (2002), cujos preparos não apresentam paredes 

axiais. A padronização dos preparos cavitários foi baseada no remanescente 

dental, de forma que a cavidade apresentasse abertura do istmo proporcional às 

medidas externas da coroa (OLIVEIRA, COCHRAN & MOORE, 1996; MIRANDA 

et al, 2003), ao invés da orientação pelo tamanho das cavidades (MEZZOMO, 

1996; DILLENBURG, 2000). 

 Os padrões de fratura encontrados no teste de resistência à fratura dental, 

demonstram uma predominância de fraturas coesivas para as restaurações com 

bisel em 24 horas, o que se mantém após 6 meses de armazenamento. As 

restaurações sem bisel, que estão distribuídas entre os quatro padrões de fratura 

para 24 horas, aumentam a incidência de falhas adesivas após 6 meses, 

especialmente as restaurações diretas sem bisel. Esse fato pode ser atribuído à 

ação do armazenamento e termociclagem sobre essas restaurações, cuja 

degradação da camada híbrida (LELOUP et al, 2001) promove prejuízo da 

adesão, favorecendo a ruptura nesse ponto mais frágil (SANO, 2006). 

 Em relação ao teste de resistência à fratura de restaurações, esse teste 

compreende uma modalidade de avaliação de resistência adesiva, pois se verifica 

a força utilizada pela máquina necessária para romper/fraturar a restauração do 

seu substrato empregado. Entretanto, nos testes convencionais de resistência de 

união, como tração, microtração e cisalhamento, a força reproduzida pela máquina 

de ensaio universal é dividida pela área de união do corpo de prova (ISO 11405), 

gerando um resultado em MPa. No presente trabalho, dada a dificuldade de se 

medir a área de união dos espécimes com bisel, associado ao posicionamento 

dificultoso da cunha metálica em relação à linha de união (interface) desses 

espécimes com bisel, optou-se por esse teste de resistência à fratura de 

restaurações, semelhante aos empregados por LOGUÉRCIO et al (2004) e 

DEMARCO, FAY & POWERS (2004). Para a realização deste teste foi praticada 

uma seleção criteriosa dos tamanhos das coroas dos incisivos, padronizou-se o 
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preparo do remanescente dental e utilizou-se como resultado o valor absoluto 

gerado pela máquina (em Newtons), assim como no trabalho de MUHLBAUER et 

al (2002). 

 Essa metodologia de resistência à fratura de restaurações foi empregada 

para avaliar a performance das restaurações de resina composta diretas e semi-

diretas com e sem bisel, sob um outro aspecto, o de averiguar a sua capacidade 

de retenção. Dessa forma, associando as metodologias, se tem a possibilidade de 

caracterizar de maneira mais fidedigna o comportamento dessas técnicas 

adesivas (De MUNCK et al, 2005). Todavia, os resultados encontrados através 

deste método ratificam aqueles obtidos no ensaio de resistência à fratura dental, 

visto que, tanto para 24 horas quanto para 6 meses de armazenamento, as 

restaurações com bisel apresentaram resultados significativamente superiores às 

sem bisel. Não houve diferenças entre as restaurações realizadas pelas técnicas 

direta e semi-direta. O grupo controle de dentes hígidos se portou de maneira 

semelhante às restaurações com bisel e de maneira superior às realizadas sem 

bisel, concordando com LOGUÉRCIO et al (2004), que mostrou restaurações de 

resina composta com bisel semelhantes aos dentes hígidos, utilizando um teste 

similar. O tempo de armazenamento, juntamente com a termociclagem, foram 

fatores significativos para a redução da capacidade adesiva nesses testes 

avaliados (De MUNCK et al, 2005). Essa redução ocorreu para os grupos de 

restaurações de resina composta direta sem bisel, direta com bisel e semi-direta 

com bisel, apesar de o bisel conseguir, ainda, manter os valores de resistência 

mais elevados após 6 meses. Entretanto, o grupo de restaurações semi-diretas 

sem bisel não mostrou diferenças significativas após 6 meses de armazenamento 

e termociclagem, nem em relação à resistência à fratura de restaurações 

(resistência adesiva), tampouco em relação à resistência à fratura dental. Esse 

fato pode estar relacionado aos baixos valores de resistência iniciais, não sendo 

diferentes dos também baixos valores após 6 meses. Além do fato de que, sendo 

a restauração realizada pela técnica semi-direta, que é cimentada pronta na 

cavidade, esta apresenta contração de polimerização restrita à fina camada de 

cimento resinoso (DIETSCHI et al, 1995; CHAIN & BARATIERI, 1998), não 
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afetando o sistema adesivo de maneira tão importante, conseqüentemente, 

preservando suas características de união de forma um pouco mais estável ao 

longo do tempo (CARVALHO et al, 1996). Diferentemente das restaurações 

diretas, em que a contração de polimerização age diretamente sobre o sistema 

adesivo das paredes unidas. De acordo com a teoria do Fator – C, que diz 

respeito ao estresse da interface adesiva, relacionado à configuração cavitária, 

esse estresse gerado sobre a superfície unida pelo sistema adesivo pode induzir 

falhas na união e prejudicar a performance adesiva (DOUVITSAS, 1991; 

CARVALHO et al, 1996). 

 Os padrões de fratura encontrados para o teste de resistência à fratura de 

restaurações mostraram que, para as restaurações sem bisel, os padrões foram 

divididos entre fraturas adesivas e mistas, enquanto que as restaurações com 

bisel se dividiram entre as fraturas mistas e dentais, para 24 horas de 

armazenamento. Após 6 meses, o número de falhas adesivas aumentou para os 

grupos sem bisel, enquanto as restaurações com bisel permaneceram com maior 

número de falhas mistas. O aumento das falhas adesivas para as restaurações 

sem bisel revela degradação da camada adesiva (ARMSTRONG et al, 2004), 

enquanto que a presença do bisel protege e preserva a adesão ao substrato 

dental (GWINNETT & YU, 1994). 

 Em relação à avaliação da formação de fenda marginal em MEV, optou-se 

por avaliar presença e ausência de fenda, ao invés de mensurar o seu tamanho, 

como no trabalho de KLEINA & PEREIRA (2003), devido ao grande número de 

restaurações livres de fenda, mesmo após 6 meses e termociclagem, o que 

prejudicaria a mensuração. Essa avaliação revela o grau de adaptação da 

restauração à margem cavitária, a qualidade adesiva e mostra de forma indireta a 

capacidade daquele determinado material em resistir os efeitos da restauração, 

como a contração de polimerização e as diferenças dadas pelo coeficiente de 

expansão térmica linear (ANUSAVICE, 1998). 

 Essa avaliação de fenda teve caráter complementar aos testes de 

resistência à fratura dental e resistência adesiva, tendo em vista que o selamento 
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marginal não teria relação direta com a resistência adesiva (CENCI, DEMARCO & 

CARVALHO, 2005). 

 Diferentemente de outros trabalhos, em que todos os grupos apresentaram 

fendas marginais, em esmalte e/ou dentina/cemento (CAMPOS, 2001; KLEINA & 

PEREIRA, 2003), o presente trabalho revelou na maioria das vezes restaurações 

livres de fendas em esmalte, para 24 horas de armazenamento. Após 6 meses 

associado à termociclagem, os grupos de dentes restaurados com bisel 

mantiveram o selamento, não apresentando fendas, enquanto que as 

restaurações sem bisel formaram fendas marginais na maioria dos espécimes, 

assim como o trabalho de GWINNETT & YU (1994) que não mostrou fendas em 

esmalte biselado; o que está de acordo com os resultados de OPDAM et al (1998) 

e MACEDO (2004) para a microinfiltração, que mostraram que as restaurações 

realizadas com bisel apresentaram os menores índices de microinfiltração. As 

restaurações diretas de resina composta não diferiram das semi-diretas em 

relação à formação de fenda, diferentemente do trabalho de CAMPOS (2001), que 

mostrou que as restaurações indiretas apresentaram melhor desempenho do que 

as diretas, em relação à formação de fenda e microinfiltração. SOARES et al 

(2005) não mostraram diferenças entre restaurações diretas e indiretas, em 

relação à infiltração marginal, para término em esmalte; sendo as indiretas 

superiores apenas para o término em dentina. 

 O bisel consiste em um desgaste adicional e intencional realizado no ângulo 

cavossuperficial (margem cavitária), preconizado inicialmente para conferir maior 

retenção às restaurações dentárias (GARONE NETTO & GARONE FILHO, 1976). 

A execução do bisel se dá com emprego de pontas diamantadas de formatos 

variados, normalmente tronco-cônicas (MONDELLI et al, 2002). OPDAM et al 

(1998) trabalhou com bisel reto, assim como o presente estudo; enquanto 

MACEDO (2004) realizou bisel chanfrado. A realização do bisel traz inúmeras 

vantagens ao procedimento restaurador, como: remoção da camada aprismática 

do esmalte e rica em flúor, favorecendo o efeito do condicionamento ácido; 

aumento da energia livre de superfície, favorecendo o molhamento do substrato 

pelo adesivo; aumento da área exposta de esmalte, aumentando a área de união; 
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melhora o selamento marginal da restauração, reduzindo a microinfiltração 

marginal; melhora o mascaramento da linha de união resina/esmalte, 

potencializando o efeito estético da restauração e aumenta a retenção do material 

restaurador (GARONE NETTO & GARONE FILHO, 1976; BUSATO et al, 1997; 

MONDELLI et al, 2002; MACEDO, 2004). A única desvantagem da realização do 

bisel é o desgaste adicional que ele causa na estrutura dental hígida (BARATIERI 

et al, 2001); contudo, esse pequeno desgaste é compensado por um índice de 

95% das restaurações com bisel livres de infiltração marginal (MACEDO, 2004), e, 

de acordo com o presente trabalho, 100% das restaurações com bisel livres de 

fenda marginal, mesmo após termociclagem. MIZUNO (2003) mostrou menor 

microinfiltração com bisel mesmo após ciclagem térmica e mecânica.  

A questão da pequena espessura de resina composta na região do bisel ser 

um risco à restauração, especialmente em dentes posteriores, relatada por CHAIN 

& BARATIERI (1998), foi, no mínimo, questionada pelo trabalho de ANESI-NETO 

(2005), que mostrou que espessuras de 1 mm de resina composta apresentaram 

maior resistência à compressão do que 2 e 4 mm. 

 O presente estudo empregou uma técnica restauradora alternativa à técnica 

convencional (direta), chamada de técnica semi-direta (CHAIN & BARATIERI, 

1998), também conhecida por técnica direta-indireta (GARONE NETTO & 

BURGER, 1998). A técnica semi-direta tem a vantagem de reduzir o estresse da 

contração de polimerização, pois trata-se de uma restauração cimentada na 

cavidade, além de facilitar a reconstrução anatômica e a etapa de acabamento e 

polimento (BARATIERI et al, 2001). Em contrapartida tem a desvantagem de 

necessitar de um preparo cavitário expulsivo, menos conservador do que as 

restaurações diretas, além do maior tempo de trabalho (GOMES, 1996). Na 

verdade, a técnica semi-direta consiste em uma restauração indireta em todas as 

suas características, exceto pela etapa de moldagem e confecção de provisório, 

visto que essa é realizada em uma única sessão, utilizando o próprio dente 

preparado e isolado como troquel (GARONE NETTO & BURGER, 1998). 

Observando os achados deste estudo, o desgaste mais invasivo e o tempo de 

trabalho maior não se justificariam para preparos do tipo inlay, pois as 
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restaurações semi-diretas se comportaram de maneira semelhante às diretas, 

exceto no teste de resistência à fratura dental após 6 meses, em que as semi-

diretas associadas ao bisel foram superiores às restaurações diretas. Assim 

sendo, a preservação de estrutura dental ainda deve ser um fator a ser 

considerado; contudo, vale lembrar que, segundo MANHART et al (2004), a 

longevidade das restaurações indiretas é superior às diretas, sendo uma 

sobrevivência de 75% de restaurações indiretas após 10 anos, contra 50% das 

diretas. 

 O envelhecimento de restaurações in vitro, segundo De MUNCK et al 

(2005), pode ser induzido pelo armazenamento em água ou saliva artificial, 

termociclagem ou ciclagem mecânica, sendo a degradação hidrolítica do adesivo 

e do colágeno a principal forma de reduzir a qualidade da união de restaurações 

de resina composta. O presente trabalho utilizou o armazenamento em água dos 

espécimes associado à termociclagem para induzir o envelhecimento das 

restaurações adesivas, conforme recomendação da ISO 11405, método esse que 

se mostrou efetivo na redução dos valores de resistência à fratura dental e 

resistência adesiva para a maioria das restaurações e no aumento da presença de 

fendas marginais para os grupos sem bisel. 

 O armazenamento em água por longos períodos de tempo gera danos na 

interface dente/restauração (LELOUP et al, 2001; SANO, 2006). A água, à medida 

que passa o tempo, vai deteriorando a camada híbrida (degradação hidrolítica) e 

alterando também o colágeno do substrato dentinário, principalmente aquele que 

foi desmineralizado e não impregnado pelo sistema adesivo (CARVALHO, 1998). 

Com isso, vai havendo uma perda de contato do polímero (adesivo) com o 

colágeno (dentina), desprendendo as ligações micromecânicas dos tags resinosos 

no interior dos túbulos dentinários e da dentina intertubular (trama colágena). 

Dessa forma, a camada híbrida passa a funcionar como uma membrana semi-

permeável (SANO et al,  1995), com passagem de moléculas de água através dela 

(nanoinfiltração), o que com o passar do tempo, compromete a resistência de 

união e o vedamento marginal (TAY & PASHLEY, 2003). 
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 A nanoinfiltração foi definida por SANO et al (1995), que avaliaram a 

permeabilidade da camada híbrida através da penetração de nitrato de prata, 

verificada em MEV. Os autores constataram a presença de nitrato de prata na 

intimidade da camada híbrida, mesmo com ausência de fenda marginal. A 

discrepância entre a extensão de desmineralização da dentina e a infiltração dos 

monômeros do adesivo, no processo de obtenção da camada híbrida, pode fazer 

com que essa se apresente porosa e preenchida por água, levando a falhas a 

longo prazo (CARVALHO, 1998; SANO, 2006). TAY & PASHLEY (2003) avaliaram 

a nanoinfiltração em MET de restaurações adesivas e mostraram presença de 

canais de água (water trees) em todos os adesivos testados, especialmente na 

base da camada híbrida. 

 TAY et alA (2003) mostraram que a nanoinfiltração em restaurações de 

resina composta armazenadas em água foi significativamente maior do que em 

restaurações armazenadas em óleo mineral não aquoso. Os autores discutem o 

fato dos canais de água (water trees) contribuírem para a degradação hidrolítica, 

além da possibilidade de metaloproteinases degradarem o colágeno condicionado 

e não infiltrado pelo adesivo. Esse fato é confirmado pelos achados de PASHLEY 

et al (2004), que mostraram degradação do colágeno previamente 

desmineralizado por atividade enzimática após 250 dias. 

 HASHIMOTO et al (2003) mostraram redução significativa na resistência de 

união de restaurações de resina composta após 6 meses de armazenamento em 

água (ARMSTRONG et al, 2004) e discutem o fato da hidrólise das fibras 

colágenas contribuírem para isso, concordando com a discussão de KATO & 

NAKABAYASHI (1998). Além do armazenamento em água, a ciclagem térmica e 

mecânica também são capazes de reduzir a resistência de união (BEDRAN-DE-

CASTRO, PEREIRA & PIMENTA, 2004). 

 De acordo com SANO (2006), o mecanismo de biodegradação da interface 

adesiva pode ser dividido em três estágios: O primeiro estágio inicia com o 

condicionamento ácido da dentina, que remove o smear layer e expõe fibras 

colágenas; o segundo estágio está relacionado às alterações e remoção dos tags 

resinosos infiltrados na dentina, através dos canais aquosos provenientes da 
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nanoinfiltração; e o terceiro estágio diz respeito ao ataque enzimático nas fibras 

colágenas expostas. Segundo o mesmo autor, se fosse possível evitar a 

biodegradação, isso se daria através de uma completa penetração e 

polimerização do adesivo na dentina, além de ser necessário o bloqueio da ação 

das enzimas de atividade colagenolítica na interface dente/restauração. 

 O presente trabalho mostrou que o armazenamento em água associado à 

termociclagem foi capaz de reduzir os valores de resistência de união e resistência 

à fratura para a maioria dos grupos e desenvolver fendas marginais para os 

grupos sem bisel. A degradação hidrolítica produzida pelo armazenamento em 

água (KATO & NAKABAYASHI, 1998; HASHIMOTO et al, 2003), associada ao 

estresse térmico (BEDRAN-DE-CASTRO, PEREIRA & PIMENTA, 2004), acelera o 

envelhecimento das restaurações adesivas. As trocas térmicas de 5 e 55 ºC (ISO 

11405) induzem contração e expansão do material restaurador e do substrato, que 

possuem coeficiente de expansão térmica linear de 8,3 (10-6/ºC) para a dentina, 

11,4 para o esmalte e de 14-50 para as resinas compostas (ANUSAVICE, 1998). 

Essas diferenças nos coeficientes de expansão térmica poderiam colaborar para o 

estresse e a fragilização da camada de adesivo, que perde sua capacidade de 

selamento e força de união (CAMPOS, 2001; HASHIMOTO et al, 2000). Contudo, 

as restaurações deste trabalho que utilizaram biselamento do ângulo 

cavossuperficial conseguiram manter os valores de resistência à fratura e 

resistência adesiva superiores às restaurações sem bisel mesmo após 6 meses de 

armazenamento associado à termociclagem. Em relação à formação de fenda 

marginal, o bisel impediu totalmente o desenvolvimento de fenda após 6 meses. 

Esse fato pode ser atribuído à grande área de esmalte para promover adesão e ao 

selamento conferido por este, visto que se trata de um substrato estável e 

favorável para a adesão (PERDIGÃO, GOMES & LOPES, 2006), além da 

disposição mais favorável dos prismas de esmalte biselado frente ao 

condicionamento (SHARPE, 1967). MOTA et al (2003) mostraram através de teste 

de tração, que a resistência de união ao esmalte foi significativamente superior à 

dentina para todos os materiais empregados. CAMPOS (2001) revelou 
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desempenho significativamente inferior para a dentina em comparação ao término 

cervical em esmalte, em relação à formação de fenda marginal e microinfiltração. 

 A incompatibilidade de alguns sistemas adesivos de frasco único com 

cimentos resinosos que tenham processo de presa química, relatada por TAY et al 
B(2003), não foi revelada no presente trabalho, visto que as restaurações semi-

diretas que empregaram cimento resinoso dual não diferiram das restaurações 

diretas. 

 Considerando os achados produzidos no presente estudo, com as 

diferentes metodologias empregadas, a realização de bisel para restaurações 

diretas e semi-diretas de resina composta seria aconselhável. Durante a revisão 

de literatura para esta tese não foram encontrados trabalhos que utilizassem o 

bisel como variável para o teste de resistência à fratura dental. A associação das 

variáveis dependentes (resistência à fratura dental, resistência adesiva e formação 

de fenda marginal) e independentes (bisel, técnica semi-direta e tempo de 

armazenamento) reunidas no presente trabalho, trazem relevante contribuição 

para a literatura científica, evidenciando a superioridade das restaurações 

realizadas com bisel nas duas técnicas empregadas (direta e semi-direta). Esse 

trabalho segue as linhas de pesquisa desenvolvidas por COELHO-DE-SOUZA 

(2002) e MACEDO (2004), mostrando o benefício do bisel também relacionado à 

resistência à fratura dental e à manutenção do selamento proporcionado ao longo 

do tempo. 

 Assim sendo, o bisel deve fazer parte da clínica restauradora, tanto em 

dentes anteriores quanto em posteriores. Mesmo para a técnica direta, que 

permite maior preservação de estrutura dental, o desgaste reproduzido pelo bisel 

não chega a ser significativo em relação à perda de tecido dental, mas é 

significativo na melhora da qualidade da restauração e na sua longevidade. Os 

problemas apontados nas restaurações diretas de resina composta, como o efeito 

da contração de polimerização, microinfiltração e formação de fenda (CARVALHO 

et al, 1996; REIS et al, 2001) podem ser minimizados pelo bisel, ganhando-se 

resistência e selamento ao longo do tempo. 
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 Tendo em vista que os resultados apresentados aqui, em relação às 

restaurações semi-diretas, em linhas gerais, não foram diferentes das diretas, 

confirma-se as restaurações diretas como técnica de eleição, associadas ao bisel, 

deixando-se a técnica semi-direta e as restaurações indiretas em geral para casos 

de grandes reconstruções coronárias, com envolvimento de cúspides, visto que 

essas apresentam um preparo cavitário mais invasivo, requerem maior tempo de 

trabalho e geram maior custo para os pacientes (GARONE NETTO & BURGER, 

1998; CONCEIÇÃO et al, 2000). 

 A Dentística contemporânea, embasada na ciência, deve buscar sempre 

aquilo que é melhor para seu paciente, de acordo com a situação clínica presente, 

proporcionando saúde, forma, função, estética e durabilidade para seus trabalhos 

(BUSATO et al, 2004). Todavia, essa Dentística inserida em um modelo de 

promoção de saúde deve transcender a técnica, visando um correto diagnóstico e 

planejamento, tratando a atividade de doença dos pacientes através do controle 

dos fatores etiológicos e determinantes desta (KRAMER, FELDENS & ROMANO, 

1997) e mantendo os pacientes em saúde ao longo do tempo. Para isso, se faz 

necessário instrução e educação, trabalhando com higiene, dieta e hábitos do 

paciente (CARVALHO & MALTZ, 1997). Dessa forma, além do paciente estar 

controlado em relação à atividade de doença, as restaurações presentes na sua 

boca teriam uma durabilidade superior (MANHART et al, 2004). 

 Apesar da presente tese apresentar resultados conclusivos (in vitro), em 

relação ao comportamento das restaurações diretas e semi-diretas, com e sem 

bisel em diferentes tempos de armazenamento, o assunto não se esgota. Essa 

linha de pesquisa deve ser levada adiante, adicionando outras variáveis como: 

fadiga mecânica, outros tempos e meios de armazenamento, sistemas adesivos 

autocondicionantes, inibidores de atividade enzimática sobre a interface, estudos 

in situ, e, principalmente, trabalhos de avaliação clínica dessas restaurações. 

 No momento atual, o bisel ainda se faz necessário para garantir resistência 

e selamento da restauração, assim como para reduzir o efeito da degradação 

hidrolítica sobre a camada híbrida. Esse fato pode vir a ser revisto no momento 

em que forem desenvolvidos sistemas adesivos mais estáveis, especialmente em 
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dentina, que utilizem uma união química efetiva com o substrato dental. Nesse 

momento, então, a ciência estará presente para rever conceitos, modificar 

condutas e garantir o eterno e constante processo de mudança, que faz do 

homem (pesquisador) um eterno aprendiz e mestre de si mesmo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 

A partir dos resultados do presente trabalho, segundo a metodologia 

empregada, pode-se concluir que: 

 

 

1. A realização de bisel nos preparos cavitários promoveu um aumento da 

resistência à fratura dental, resistência à fratura de restaurações e do 

vedamento marginal em ambos os períodos (imediato e após 6 meses), 

para as duas técnicas restauradoras empregadas (direta e semi-direta). 

 

2. O emprego da técnica semi-direta, na maioria da situações, não influenciou 

de forma significativa a performance das restaurações de resina composta, 

em comparação com a técnica direta. 

 

3. O tempo de armazenamento associado à termociclagem, foram fatores 

significativos na redução da performance adesiva, ocasionando um efeito 

deletério sobre as propriedades das restaurações de resina composta, o 

qual foi minimizado na presença do bisel. 
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Figura 1 – Avaliação do remanescente dental para padronização dos preparos. 
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Figura 2 – Ensaio de resistência à fratura dental. 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 3 – Corpo de prova para o ensaio de resistência adesiva. 
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Figura 4 - Ensaio de resistência adesiva. 
 
 
 
 

 
 

Figura 5 – Preparos cavitários para análise de fenda marginal. 
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Figura 6 – Amostra fixada no Stub. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Visão afastada, em MEV, da área a ser analisada. 
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Figura 8 – Visão, em MEV, da área do bisel. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 – Padrão de fratura dentária para o teste de resistência à fratura dental. 
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Figura 10 - Padrão de fratura adesiva para o teste de resistência à fratura dental. 
 
 
 
 

 
 

Figura 11 - Padrão de fratura coesiva para o teste de resistência à fratura dental. 
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Figura 12 - Padrão de fratura coronária para o teste de resistência à fratura dental. 
 
 
 
 

 
 

Figura 13 – Vista lateral da figura 12. 
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Figura 14 - Padrão de fratura adesiva para o teste de resistência adesiva. 
 
 
 
 

 
 

Figura 15 - Padrão de fratura coesiva para o teste de resistência adesiva. 
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Figura 16 - Padrão de fratura mista para o teste de resistência adesiva. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17 - Padrão de fratura dentária para o teste de resistência adesiva. 
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Figura 18 – Presença de fenda marginal. 
 

 
 

 
 

Figura 19 – Ausência de fenda marginal. 
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