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RESUMO

Este trabalho de revisão tem como propósito reunir estudos de pesquisa de
avaliação das fibras de reforço associadas à matriz de composto particulado em uso
na Odontologia, segundo métodos investigativos de laboratório
e de
acompanhamento do seu desempenho clinico. Conclui-se que o emprego das fibras
de reforço representam um novo enfoque na prática odontológica, renovando
conceitos e técnicas e apresentando novos materiais que poderão representar uma
nova era no fazer odontológico.

Descritores: fibras de reforço. Resinas reforçadas com fibras.

ABSTRACT

A purpose this review rescardo is join some studies of avaliation research on fiber
reinforcement in association with matriz of particulate composit in Dentistry use,
according to investigate methods of laboratory and in attendance of this clinical
fullfilment. The conclusion in that the use of fiber reinforcement represent a new view
in Dentistry practical, to renew the concept and tecnics and showing new materials
that will represent a new age in Dentistry practical.

Key words: fiber — reinforced composit.
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1 INTRODUÇÃO

0 desenvolvimento tecnológico dos compósitos reforçados com fibras (CRF)
tem criado uma nova perspectiva na Odontologia livre de metais, com melhora nas
propriedades estéticas, mecânicas, biológicas e adesivas. As propriedades físicas
destes materiais oferecem várias vantagens quando comparadas com as resinas
compostas ou porcelanas. 0 desgaste é muito próximo ao do dente natural, a
estabilidade de cor é favorecida devido à redução da absorção de água, o módulo
de elasticidade é próximo ao da dentina, e são mais facilmente reparados
intraoralmente do que a porcelana. Na fase laboratorial, apresentam minima
contração durante a sua fabricação e são de fácil manipulação.

A composição química dos materiais mais utilizados na Odontologia são: fibra
de vidro, polietileno, kevlar, carbono, cerâmicas e associação de fibras. As fibras de
vidro

e polietileno

apresentam características clinicas

semelhantes

e

mais

apropriadas para o uso odontológico. As fibras de carbono e kevlar são as mais
resistentes, mas apresentam características desfavoráveis na qualidade estética dos
trabalhos. Podemos também classificar as fibras segundo sua arquitetura de textura
podendo ser unidirecionais, trançadas e maleadas, cujas últimas apresentam melhor
desempenho mecânico. E, também segundo o método de incorporação das fibras à
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matriz, podendo ser pré-impregnadas, por um processo realizado pela indústria
incorporando melhores propriedades do produto, e as não impregnadas, onde a
impregnação é realizada pelo dentista ou técnico no momento de sua utilização.

As indicações dos produtos reforçados com fibra abrangem uma série de
procedimentos clínicos podendo ser utilizados nas técnicas direta ou indireta. Pode
ser aplicada em contenções periodontais, ortodõnticas, pinos intra-radiculares,
próteses adesivas, coroas unitárias, próteses fixas de cobertura total, inlay, onlay,
reforço para próteses totais e coroas sobre implantes.

Estudos clínicos têm demonstrado que trabalhos realizados de compósitos
reforçados por fibra exibem uma destacável durabilidade intrabucal

e

não

apresentaram grandes falhas estruturais ao longo do tempo.

0 objetivo desta revisão da literatura é estudar trabalhos científicos
publicados nos últimos cinco anos, de 1998 a 2003, tendo dois propósitos: 1)
analisar trabalhos investigativos em laboratório e; 2) trabalhos de acompanhamento
clinico longitudinal.

2 REVISÃO DE LITERATURA 1

2.1 Conceito e propriedades das fibras de reforço de uso odontológico

Freilich et al. (1998a) conceituaram os materiais de Composto Reforçado com
Fibra (CRF) segundo a orientação das fibras na textura do produto, que podem ser
unidirecionais ou obliquas, bem como, a técnica de incorporação das fibras na matriz
composta, sendo pré-impregnada processada pela indústria ou fibras puras sendo
impregnadas pelo dentista ou técnico. Citaram as fibras de uso odontológico
segundo sua composição química, sendo elas: fibras de vidro, carbono polietileno e
kevlar e cerâmicas. 0 reforço com fibras tem sido discutido na literatura odontológica
desde o inicio dos anos 60, embora a disponibilidade mais recente de produtos
esteja trazendo reconhecimento e utilização clinica. As descrições de infra-estruturas
de Prótese Parcial Fixa (PPF) reforçado com fibras são mais recentes. Entretanto,
pesquisadores da Universidade de Connecticut trabalharam com CRF continuas
desde a metade dos anos 80 e o enfoque desta investigação foi o desenvolvimento
de um CRF "de fácil uso", no qual as fibras sejam impregnadas com a resina da
matriz antes da confecção da restauração ou prótese final. Sob condições
controladas, a pré-impregnação resulta em um bom controle de umedecimento das

fibras, do volume e da incorporação efetiva entre fibra e matriz. Observaram que
CRF com uma matriz BIS-GMA/PEGDMA termopolimerizavel

e

os CRF

termoplásticos têm boas propriedades físicas, mas não se aderiam adequadamente
aos compósitos particulados, sendo de difícil manipulação. Para resolver estas
dificuldades foi elaborada uma matriz fotopolimerizável e pós-polimerizada por calor.
Esta nova matriz permitiu a formulação de uma infra-estrutura através de
incrementos. Além disso, compósito particulado poderia ser colocado e colado
diretamente sobre a infra-estrutura de CRF concluída e polimerizada. Várias
combinações

deste sistema apresentam boas características físicas e

de

manipulação. A investigação resultou em uma matriz 100% BIS-GMA que exibia um
grau de viscosidade suficiente alto permitindo anular a memória das fibras
unidirecionais. Naturalmente, a alta viscosidade torna a impregnação dos feixes de
fibras difícil, requerendo processos especiais.

Freilich et al. (1998b), descreveram uma nova tecnologia que utiliza amarras
de longas fibras de vidro pré-impregnadas com uma matriz de resina para produzir
estruturas (armações) para Próteses Parciais Fixas (PPF). Esta estrutura de CRF
substitui a estrutura clássica de metal das próteses metalo- cerâmicas, enquanto um
composto particulado aplicado sobre o CRF corresponde à porcelana aplicada em
uma restauração tradicional. A estrutura de CRF promove resistência e rigidez
abaixo da camada externa do composto particulado. Esta prótese de polímero de
duas fases combina as melhores características do CRF (resistência e rigidez) com
aquelas do composto particulado (resistência em uso e estética) para proporcionar
uma alternativa para restaurações totalmente ou metalo-cerâmica ou metaloporcelana. 0 CAF descrito 6 diferente da maioria dos materiais de fibras reforçadas
'Baseada na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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disponíveis comercialmente. Estes outros materiais são compostos por fibras de
vidro, ou fibras de polietileno aquecidos que são impregnados manualmente com um
composto resinoso incorporado pelo dentista ou técnico do laboratório, enquanto
que

o

novo CRF pré-impregnadas

é

incorporado durante

o processo de

manufaturação. Esta técnica resulta em fibras que estão uniformemente
impregnadas com a matriz. Um corte ao longo do CRF unido ao composto
particulado tem mostrado sob três condições de cargas que CRF pré-impregnadas e
unidirecionais é capaz de suportar 2 a 3 vezes a carga e exibir acima de 10 vezes o
módulo de elasticidade de alguns CRF aquecidos que requerem impregnação
manual. As propriedades mecânicas das formulações de CRF pré-impregnadas mais
recentes necessitam de testes extensivos. Uma destas novas formulações foi um
material termoplástico que consiste em S2 fibras de vidro e matriz de policarbonato.
Este material tem sido usado para fazer próteses fixas, amarrias e mantenedores.
No curso de quase uma década de observações clinicas, estas próteses de
policarbonato pré-impregnado nunca mostraram uma falha estrutural catastrófica.
Contudo, o CRF de policarbonato demonstrou alta resistência e outras excelentes
propriedades mecânicas, mas teve indesejáveis características de manipulação e
uma aparência opaca, não unindo muito bem ao esmalte ou outro material de
composto resinoso. A formulação melhorada do CRF foto e termo-polimerizável
contém S2 fibras de vidro que são pré-impregnadas com uma matriz de bis-GMA.
Isto mostra a mesma propriedade física excelente das CRF de policarbonato, mas
de manuseio mais difícil. Testes mecânicos deste novo material tem mostrado que
ele superou 7 vezes a resistência do composto particulado, e também é mais rígido
do que o composto particulado.
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Meyers et al. (1998) conduziram um estudo de aplicação direta dos CRF para
repor dentes e conter elementos com hiper-mobilidade. Destacaram as vantagens
obtidas através de produtos de fibras pré-impregnadas com matriz resinosa no
processo de fabricação. Esta formulação da CRF pré-impregnados não 6 opaca,
exibe boas propriedades áticas, permitindo uma fina camada de composto
particulado para ser aplicado sobre a subestrutura do CRF. Desta maneira,

o

contraste estético e a necessidade de preparos dentais excessivos são eliminados.
Testes laboratoriais das propriedades flexíveis tem demonstrado que, materiais de
OAF de vidro pré-impregnados demonstram 7 vezes mais resistência e 3 vezes mais
rigidez do que os materiais de composto particulado restaurador comumente usados.
Este CRF de vidro pré-impregnado também mostrou substancial melhora na
resistência de flexibilidade e rigidez do que qualquer OAF feito com fibras de
polietileno. Uso clinico e ensaios na Universidade Connecticut tem demonstrado
bom desempenho clinico com ausência de falhas estruturais de grande importância.
0 estudo apontou que a textura do CRF em forma de malha demonstra boas
propriedades mecânicas e o unidirecional tem uma maior resistência flexural e
rigidez. Contudo, os materiais unidirecionais exibem alguma memória elástica e não
são de tão fácil adaptação no contorno do arco e na configuração dental em relação
aos multidirecionais.

Felippe et al. (2001) analisaram a aplicação das fibras de reforço na prática
odontológica. Relataram que o objetivo do seu uso é reforçar grandes estruturas de
resinas compostas ou acrílicas. Pontuaram que as resinas compostas apresentam 3
limitações: a contração de polimerização, a baixa resistência à tração e a baixa força
coesiva molecular. As fibras de reforço estão sendo utilizadas para reduzir estas
características desfavoráveis apresentadas por estes materiais. Relataram algumas
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características importantes destas fibras: maleabilidade, resistência quando
agrupadas, leveza, ausência de oxidação, transparência e translucidez. Abordaram
a composição química das fibras de uso odontológico, reforçando com fibras de
vidro e polietileno, são as mais empregadas na prática odontológica devido sua
vantagem estética; fibras de carbono e kevlar são

muito resistentes, mas

desfavoráveis na estética. Afirmaram que as propriedades físicas e mecânicas dos
trabalhos de reabilitação oral podem ser melhorados segundo a formulação dos
produtos pré-empregados pelas indústrias. Além da composição, da arquitetura e da
qualidade da impregnação, o volume de fibras e sua distribuição influenciam na
resistência da estrutura. Estas características implicam na técnica do seu uso, na
qualidade final dos trabalhos e nos resultados clínicos. Apresentaram uma série de
indicações de aplicação direta em consultório, como em várias situações protéticas,
restaurações diretas e em contenções dentárias em Periodontia e Ortodontia. As
fibras estão sendo empregadas em trabalhos de laboratório com produtos e técnicas
especificas.

Bottino et al. (2001) demonstraram a utilização recente das fibras de reforço
na Clinica Odontológica. Descrevem a sua composição química, a importância do
volume de fibra incorporada na estrutura, características da textura das fibras, e a
sua associação com os compósitos e aplicações clinicas possíveis. Apontaram
algumas propriedades diferenciais das fibras de vidro e polietileno, sendo as mais
utilizadas nos produtos odontológicos disponíveis no comércio. As fibras de vidro
apresentam na sua composição silício, alumínio e óxido de magnésio. Sua propriedade
mecânica flexural 6 maior que do polietileno. As últimas possuem excelentes
propriedades mecânicas para tensões e fracas para força de compressão. 0 volume
de fibra incorporado nos compósitos melhora suas propriedades mecânicas
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chegando até 45% em alguns produtos disponíveis na atualidade. A disposição dos
filamentos na estrutura das fibras podem influenciar nas propriedades mecânicas. Se
forem unidirecionais, são produtos de alta resistência flexural para a confecção de
infra-estrutura de Próteses Parciais Fixas. Também possuem texturas trançadas,
entrelaçadas ou malhadas. Definem suas propriedades mecânicas complexas
diferente dos materiais tradicionais utilizados na Odontologia. Descrevem que a
resistência é melhor quando: a) maior volume por fração de fibra quanto maior o
número de fibras, melhor serão as propriedades mecânicas. Excesso de fibras
podem produzir insuficiente impregnação pela resina, gerando menor resistência; b)
distribuição uniforme das fibras e; c) maior incorporação de resina nas fibras.

2.2 Avaliações clinicas e laboratoriais do uso das fibras de reforço na
Odontologia

Rosentritt et al. (1998) analisaram metodologias de reparo intra-oral de PPF
do sistema fibro reforçado (OAF) Vetris — Targis em laboratório. 0 estudo teve dois
objetivos: a) analisar a influência dos diversos pré-tratamentos na unido do
composto restaurador; b) verificar a segurança das técnicas de reparo em PPF de
OAF num período de 2 a 5 anos de uso. Os autores dividiram o estudo em duas
etapas: inicialmente determinaram a resistência da linha de união e a rugosidade da
superfície das amostras submetidas a diferentes pré-tratamentos. Na segunda fase
do estudo determinaram a resistência ã fratura. As amostras foram submetidas
ciclagem térmica e teste de fadiga [50N] correspondendo ao uso de 2 a 5 anos.
Após, uma força foi aplicada até a fratura. 0 resultado do estudo demonstrou que a
resistência da linha de união das amostras reparadas atingiram valores médios
menores, compatível com as amostras controle. As amostras pré-tratadas com jato
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abrasivo exibiram melhor resistência na linha de unido comparadas às amostras não
tratadas. Determinaram uma resistência média â fratura das PPF originais de 1450N,
enquanto que nas reparadas, pela segunda vez, os valores foram de 1290 — 1190 e
1000N. Concluíram que para reparar uma PPF em CRF com um composto híbrido
em combinação a técnica, jato abrasivo com silanização tem demonstrado os
melhores resultados.

Brunton et al. (1999) avaliaram comparativamente a resistência A fratura por
compressão de dentes pré-molares restaurados por onlays com 3 materiais
contemporâneos estéticos, cimentados por resina em situação idêntica em
laboratório. Selecionaram 40 pré-molares superiores íntegros. Foram aleatoriamente
divididos em 4 grupos e armazenados em Agua. Três grupos foram preparados de
maneira precisa. 0 quarto grupo de preparo foi utilizado como controle. Os preparos
foram reproduzidos em troquéis de gesso pedra. 0 grupo A foi restaurado com
composto reforçado com fibra (Belle Glass), o grupo B com SR lsosit, composto
restaurador denso e o grupo C (Empress) cerâmica. A espessura dos onlays foram
padronizadas. As restaurações foram avaliadas quanto sua exatidão, qualidade e
ajuste. As restaurações foram cimentadas usando técnica recomendada pelo
fabricantes, sendo armazenadas por 24hs em água. Os elementos de testes foram
encaixados em molde de aço inoxidável com resina acrílica a 2mm da junção amelodentindria. Os mesmos foram submetidos A máquina de testes, Howden Universal
através de um bastão de 4 mm de diâmetro de aço inoxidável colocado na fissura
mediana do dente com velocidade de 0,1mm/min. Os resultados foram analisados
(ANova) e um teste de Scheffé. Os testes de ANova e de Scheffé revelaram que a
resistência a fratura do material composto (grupo B) foi significativamente mais alto
do que dos grupos A, CeD a 5% do nível de significância. Concluíram que pré-
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molares restaurados com onlays de compósito resinoso exibiram grande resistência
â fratura, quando submetidos a uma carga de compressão, do que os dentes
equivalentes restaurados com onlays de composto de fibras reforçados e material
cerâmico. Materiais mais flexíveis e menos rígidos podem ser ideais para a
restauração de dentes posteriores. As onlays de composto de fibra reforçado podem
impedir a propagação da fratura, permitindo reparos intra-orais.

Gohring; Mbrmann;

Lutz (1999) avaliaram PPF conservativas de CRF

cimentadas em remanescentes preparadas para inlays. Vinte PPF inlays de CRF
foram feitas para 15 pacientes. As restaurações foram feitas com sistema CRF
Targis Vectris e uma técnica laboratorial simplificada. As 20 PPF cimentadas foram
examinadas clinicamente e por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) após 1
ano. Todas as 20 PPF estavam intactas em 1 ano de avaliação, e não haviam sinais
de fraturas e defeitos de superfície observados com o microscópico eletrônico de
varredura. Análise marginal com MEV mostrou 91,6%4- 5% de margens excelentes
na interface do composto de unido com o dente e 86,1% +/- 8% margens excelentes
do composto de unido com a interface da restauração. Como base nos resultados
deste estudo descritivo, PPF inlays de composto de fibra de vidro reforçada
cimentadas foram consideradas clinicamente bem sucedidas em 1 ano de avaliação,
sugerindo que PPF inlay de composto de fibras de vidro reforçadas cimentadas
oferecem um potencial para restaurações conservadoras.

Behr et al. (2001) investigaram a influência do conteúdo de fibra e do
armazenamento em água na resistência flexível de dois tipos de CRF: o Vectris e
sistema Fibrekor. 0 método de adaptação manual (Fibrekor, n 2 30) e o processo de
pressão/vácuo (Vectris, ng 30) foram comparados usando vigas de 25 x 4 x 2 mm3.
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Um grupo de Vectris n 2 10 e as vigas de Fibrekor n 2 10 foram armazenados em Agua
por 24 h. Um novo grupo passou por um ciclo térmico (CT) 6000 x 5 2C, e um terceiro
grupo foi armazenado em água por 30 dias A

arc.

Todas as vigas foram então

carregadas usando um teste de curvatura em três pontos

e a resistência

flexibilidade foi calculada. Finalmente, o percentual do volume de fibras (vol `)/0) foi
determinado. Em geral, a resistência A flexibilidade diminui significativamente com o
aumento do tempo armazenado independente da fibra avaliada, sistema de
manufaturação, ou ambos. Com os parâmetros 24 h/CT/30 dias, a média de
resistência A flexibilidade das vigas Vectris foi 618/579/545 N/mm 2 , e para Fibrekor
585/534/499 N/mm 2 . O conteúdo de fibras de 28 +/- 0,4 vol% foi avaliado para as
vigas de Vectris e 12.8 +/- 0,6 vol% para as vigas de Fibrekor. Depois de 24hs
armazenados em água, as vigas de Vectris e Fibrekor demonstram estatisticamente
um aumento significante da resistência A flexibilidade do que os armazenados em
água por 30 dias. Processo de manufaturação a vácuo ou pressão em contraste A
adaptação manual, resultaram em um notável aumento do conteúdo de fibras, mas
não necessariamente levou a um aumento na resistência A flexibilidade. Não s6 o
conteúdo de fibras, mas também a composição da matriz, a união entre as fibras e a
matriz determinaram as propriedades do CRF.

Vallittu e Sevelius (2000) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o
desempenho clinico de próteses parciais fixas de composto reforçado com fibra de
vidro unidirecionais, elaboradas em laboratórios comerciais e fixadas com cimento
resinoso. Neste trabalho, os autores analisaram 31 pacientes, que foram tratados
por 8 dentistas de Especialização em prótese. Os elementos em análise foram:
número de retentores, de pônticos, tipo de PPF, localização anterior ou posterior, o
maxilar ou mandibular, adotando o método determinativo de sobrevivência de kappa.
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Observaram que todas as 31 PPF se mantiveram integras, e que decimentação de 2
unidades num período de observação de 7 a 9 meses. A sobrevivência das PPF foi
de 93% em um período médio de 22,71 meses; sendo que nas PPFs híbridas ou
inlays não ocorreu nenhuma decimentação. Concluíram que as PPFs de OAF
cimentadas com cimento resinoso demonstraram bom desempenho clinico durante
um período de 14 meses de avaliação clinica.

Behr et al. (2000b) compararam 3 tipos de CRF em coroas de molares quanto
a sua resistência â fratura e adaptação marginal, sob condições de estresse oral
simulados. Foram avaliados dois sistemas de fibras de vidro, um processado com o
sistema de vácuo/pressão, o outro pela adaptação de fibras manuais, e um sistema
de fibras de polietileno. Todos os grupos consistiam de 12 coroas que foram unidas
adesivamente em molares de humanos e expostos a ciclos térmicos (Cl) e cargas
mecânicas (CM) (CTCM : 6000x5 2C, 1.2 x 106 x 50 N; 1.66 Hz). A adaptação
marginal foi avaliada com penetração corante e analisada semi-quantitativamente
com um MEV. A resistência â fratura foi medida usando uma máquina universal de
testes (Zwicle). A mais alta resistência A fratura foi observada no sistema de fibra de
vidro (Fibrekor/sculpture 18 + 5 N +/- 596; Vectris / Targis 1726 +/- 542),
estatisticamente, o sistema de polietileno (Bell Glass/connect 1388 +/- 620) não foi
significativamente inferior. Todos os sistemas excederam a resistência â fratura
requerida para padronizar a máxima força mastigat6ria esperada na região de
molares. A adaptação marginal em geral tendeu a deixar grandes lacunas após o
CTCM. A unido/coroa do cimento de união deteriorou significativamente depois do
CTCM com a adaptação manual e o sistema de fibra de polietileno. A resistência de
união cimento/dente dependeu de qual sistema de composto de união/adesivo
dentinário foi usado. Concluíram que a resistência â fratura de coroas de molares
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feitas de CRF de vidro foi mais alta do que aqueles de composto de fibras de
polietileno reforçadas. Contudo, não existe diferença estatisticamente significante. A
adaptação marginal aparenta depender do sistema de fibras e do sistema agente de
união/adesivo dentindrio usado.

Yang et al. (2001) realizaram uma pesquisa com o propósito de investigar a
influência da mudança de temperatura sobre os materiais utilizados para construir
núcleos em dentes com tratamento endodõntico, expansão, contração térmica e
geração de estresse na restauração cimento e dentina. Construíram um modelo de
elemento finito bi-dimensional vestibular-lingual de um incisivo central superior com
núcleo, coroa metalo-cerâmica e estrutura de suporte. 0 modelo-padrão foi
composto de coroa metalo-cerâmica e núcleo de 12 mm de comprimento e 1,5 mm
de diâmetro. Quatro combinações de materiais para núcleos foram testadas: 1)
integral em ouro; 2) pino de inox com amálgama; 3) pino de inox com resina; fibra de
carbono com resina composta. Para análise térmica, um condutor frio (0 9C) foi
aplicado na superfície durante 7s. Utilizando um software apropriado, os autores
registraram as alterações dimensionais dos diferentes materiais testados

eo

estresse gerado sobre a dentina, cimento e restauração. Analisando os resultados,
chegaram as seguintes conclusões: a) o gradiente de temperatura dos núcleos
metálicos foi menor do que o de resina devido ás altas condutividades térmicas na
forma dos materiais; b) o núcleo de ouro mostrou um menor estresse térmico; c) a
magnitude do estresse em ambas, restaurações e dentina, foi melhor nos grupos de
núcleos de resina composta do que nos grupos de núcleos metálicos; d) a
combinação de um pino de resina com fibra de carbono geraram o mais alto
estresse na camada do cimento, núcleo e coroa metalo-cerâmica; e) trocas térmicas
geraram estresse nas restaurações, mas não tiveram efeito no osso de suporte.
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Meyers e Freilich (2001) apresentam uma nova proposta de prótese adesiva
em resina composta reforçada com fibras pré-fabricadas, utilizada para substituir um
único dente anterior. 0 p6ntico pode ser confeccionado em uma ou duas abas
laterais. Esta nova tecnologia traz a grande vantagem de ser um sistema
quimicamente apropriado entre infra-estrutura, p6ntico e agente de unido, apresentar
boa estética, resistência mecânica, tratamento conservador, simplicidade de técnica
e custo reduzido. Neste trabalho, detalharam a tecnologia de produção dos Onticos.
Descreveram o protocolo clinico adequado para o uso desta nova metodologia. Os
autores apresentaram o desempenho clinico de 20 casos em função há mais de 24
meses utilizando peintico de duas ou uma aba. Neste período de acompanhamento,
observaram boa performance das próteses, sendo que apenas pequenas correções
se fizeram necessárias na estrutura da coroa.

Gallo Ill et al. (2002) realizaram uma avaliação laboratorial da retenção de
pinos com diâmetro de 1,00mm; 1,25mm e 1,5mm, em fibra e de aço inoxidável com
um único diâmetro de 1,25mm. Quarenta pré-molares inferiores hígidos
unirradiculares. Foram divididos aleatoriamente em 4 grupos. Dez dentes foram
preparados com broca calibrada para receber pinos de aço inoxidável de 1,25mm,
na profundidade de 9mm e cimentados com fosfato de zinco. Os outros 30
elementos foram trabalhados com brocas correspondentes ao diâmetro dos pinos de
fibra de 1,00mm, 1,25mm e 1,5mm na profundidade de 9mm e cimentados com
cimento resinoso. Após 24hs os espécimes foram levados A uma máquina universal
de testes e submetidos a tensões, mensuradas em quilogramas. Concluíram que os
pinos de aço inoxidável, cimentados com fosfato de zinco obtiveram os melhores
resultados em relação aos pinos de compostos de fibra cimentados com cimentos
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resinosos. Nos pinos de fibra, o de diâmetro 1,00mm foi o menos retentivo, não
havendo diferença considerável entre os de diâmetro 1,25 e 1,5mm. Nos pinos de
fibra cimentados com cimentos resinosos, ocorreram exclusivamente falhas adesivas
na interface da estrutura dental e do agente de unido. No caso dos pinos de aço
inoxidável, o cimento ficou retido na estrutura do pino bem como na superfície
interna do canal.

Magno et al (2002) investigaram a distribuição de estresse na superfície e
interface de PPFAs (Próteses Parciais Fixas Adesivas) posteriores de três elementos
com o método do elemento finito bi-dimensional. Com diferentes materiais
restauradores (ouro, alumina, vidro-cerâmico, compósitos e compósito reforçado
com fibras) e configuração do preparo de dentes suportes (caixas interproximais; 2
superfícies (disto-ocluso e mesio-ocluso e 3 superfícies (MOD) foram comparadas.
Modelos bi-dimensionais de elemento finito derivados de uma seção cruzada
mesiodistal de uma PPFA de 3 elementos foram submetidos a uma carga vertical
oclusal de 50N aplicada no elemento pôntico para avaliar 6 diferentes materiais
restauradores e 3 configurações de preparo de dentes pilares. Os arquivos de pósprocessamento permitiram o cálculo do estresse principal entre os materiais
restauradores e estresse de superfície tangencial a nível do pôntico. Dois dentes
naturais (um segundo pré-molar e um segundo molar inferiores) foram selecionados
e montados em resina epoxica, para simular um segmento dental lateral com
dentulismo parcial. Um espaço de 12mm foi deixado entre os dois dentes pilares, os
quais foram preparados com apenas caixas proximais cônicas de dimensões
especificas. Para promover uma compreensão sistemática dos eventos mecânicos,
a estimulação foi feita em dois passos. Primeiro, uma avaliação geral
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caracterização da distribuição do estresse no complexo dente/restauração foi feito

em vários materiais isotópicos (compósito, vidro-cerâmico, alumina, zircônio e ouro)
e um produto ortot6pico (CRF unidirecional) em uma configuração de preparo em
dente suporte em uma superfície. 0 objetivo deste passo inicial foi identificar o
material que oferecia a mais adequada transferência de estresse e distribuição do
mesmo. 0 segundo passo, uma avaliação e caracterização da distribuição de
estresse com diferentes configurações de preparos de dentes pilares foi
empreendida. Esta estimulação foi feita apenas para o melhor material identificado
no primeiro passo. As seguintes configurações foram consideradas M-D (preparo de
caixa na superfície adjacente no p6ntico em cada pilar), DD-MD e MOD-MOD. Todas
as estruturas e contornos foram digitalizados com o uso de um programa de
processamento de imagens. Diferenças entre materiais foram achadas na forma com
que os estresses tencionais foram distribuídos na porção gengival do p6ntico.
comportamento dos compósitos (com ou sem reforço de fibra) claramente diferiu do
comportamento dos outros materiais: Esta observação foi confirmada por uma
análise dos estresses tangenciais de superfície. Mostrando padrões "de baixo
estresse" os compósitos atingiram máximo de 15 a 39 MPa nas conexões mesio e
distal, respectivamente comparada com 33

e 68 MPa para outros materiais.

Estresses foram sempre mais altos na conexão distal. Por causa dos resultados
favoráveis descritos anteriormente, o material CFR foi escolhido para uso no
segundo passo do experimento. 0 padrão de estresse foi idêntico para todas as
configurações e mostrou a típica distribuição de estresse no composto isotópico.
Não houve nenhuma influência detectável por parte do "design" do preparo no
comportamento da área do p6ntico. A intensidade do estresse interfacial pareceu
estar relacionado com a localização da margem, levando em consideração estresses
pré-existentes dentro do pilar. Pelo fato dos estresses de tensão estarem sempre
presentes na superfície de um dente pilar pré-molar, a margem das 3 configurações
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exibiram estresses de tensão interfacial, especialmente na extensão mesial do
"design" MOD. Esta Area mesio-cervical consistentemente demonstrou ter maior
nível de estresse. Dentre as 3 configurações, apenas a disto-oclusal exibiu quase
compreensão pura na interface. No molar, um pico de tensão significante foi
encontrado na base da parede axial mesical. Exceto esta área, todas as interfaces
exibiram estresses compressivo ou de baixa tensão. Concluíram, dentro das
limitações deste experimento, que PPFA feitas com compósitos reforçados com
fibras podem ser uma alternativa viável As tradicionais. 0 potencial do sistema
parece estar concentrado na combinação de um componente resiliente, flexível (o
compósito) e um reforço interno forte (fibra de vidro) a resiliência pode prevenir o
desenvolvimento de estresses danosos da interface adesiva, o reforço interno pode
proteger o p6ntico de forças excessivas. Neste estudo, preparos de pilares de duas
superfícies exibiram boa adesão e não submeteu a interface a estresses danosos.
Testes clínicos são necessários para assegurar que compósito chapeado pode se
manter integro sob condições de médio a longo prazo, especialmente na sua
conexão com a armação de fibra em nível critico do p6ntico.

Meyers et al. (2003) investigaram a interação dos materiais do CRF na
interação interfacial do compósito adesivo resinoso de união e esmalte condicionado
e como isto poderia afetar as resistências de unido, investigando a influência do tipo,
arquitetura e natureza da impregnação da fibra na resistência de união do composto
ao esmalte. 0 objetivo do estudo foi comparar a resistência de união do esmalte e
cisalhamento do composto quando 2 fibras de vidro pré-impregnadas (SPLINT — IT
UNIDIUTIONAUSPLINT — IT WOVEN), e 2 fibras de polietileno não impregnadas,
(CONNECT — RIBBOND) foram incorporadas com o compósito na superfície do
esmalte. Também o padrão da fartura das espécimes com falha de união foram

avaliadas pelo exame de suas superfícies com o uso de um microscópio. Concluíram
que o CRF não impregnado de polietileno (Connect) conseguiu intima união A
superfície do esmalte condicionado e o agente de unido neste grupo teve um
aumento significativo na resistência de unido na interface esmalte/compósito em
relação ao compósito não contendo CRF de controle. Contudo, os outros 3 materiais
de CRF remanescentes, Ribbond, Splint — it, unidirecional e Splint — it Woven, não
obtiveram uma melhora significante na resistência do composto de unido ao esmalte
quando comparado com os compostos não contendo CRF.

Pfeiffer e Grube (2003), através de investigações laboratoriais objetivaram
determinar a resistência das PPF(s) provisórias feitas de diferentes materiais e
extensão na hipótese poderiam resultar em diferentes resistências à fratura. Um
módulo de metal foi usado para fabricação das PPFs provisórias. Os pilares foram
um pré-molar e um molar superior na altura de 5mm. A linha dotermina em ombro
(1 mm). Angulo de convergência foi 10 4 . Os modelos foram duplicados em gesso na
distancia de 12mm, 19mm e 30mm. Com estes modelos de PPFs com 3, 4 e 5
unidades foram confeccionadas CRF pré-impregnadas (Vectris/Tangis) não
impregnadas (Ribbond/Sinfony), polímero termopártico (Pronyran Star)
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polimetacrilato (Biodent K + B). As PPFs foram armazenadas em uma sala ao ar
com temperatura (27 9) por 24hs. Todas as PPFs foram submetidas a um ciclo
térmico em imersões em banheiras de água a 5 2 e 552 , por 5000 ciclos com tempo
de 30s. As espécimes foram então acopladas aos pilares de suporte para teste de
curvatura. As PPFs foram unidas aos troqueis com um cimento provisório. Após a
secagem as PPFs foram submetidas a 3 pontos de curvatura até a fratura com
máquina de teste universal. Concluíram que PPF(s) provisórias de extensões
diferentes reforçadas com fibras pré-impregnadas (Vectris/Targis) demonstraram alta
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resistência à fratura (626-658N) quando comparadas às restaurações com fibras não
impregnadas (Ribbond/Sinfony, 252 — 429N) com

o polímero termoplástico

(pronysan star, 125 — 284 N) e o convencional polimetacrilato (Biodent K + B, 197 —
247 N). A resistência à fratura das PPF(s) provisórias reforçadas por fibras préimpregnadas (Targis/Vectris) não foi afetada pelos espaços dos pônticos 12, 19,
30mm.

3 DISCUSSÃO

A revisão dos trabalhos que analisam o emprego das fibras na prática
odontológica no período de 1998 a 2003, demonstrou que os autores pesquisaram
as propriedades e o emprego de cinco composições químicas de produtos de fibras:
vidro, polietileno, carbono, kevlar e cerâmica. As fibras de vidro e de polietileno são
as mais utilizadas na Odontologia em função das suas apropriadas propriedades
mecânicas e estéticas. As fibras de carbono e kevlar são mais resistentes, porém,
apresentam características de cor que prejudicam

o aspecto estético das

restaurações (FELIPPE et al., 2001; BOTTINO et al., 2001).

Quanto à arquitetura das fibras, que é a forma que se dispõe os filamentos na
estrutura do produto, estão descritas como unidirecionais, malhadas e trançadas,
sendo que as últimas formulações aumentaram a resistência e a integridade das
restaurações, bem como, facilitaram sua manipulação devido ao fator de anulação
da memória dos filamentos (FREILICH et al., 1998; FELIPPE et al., 2001).

Os produtos de fibras poderão ser pré-impregnados pela matriz de compósito
industrialmente. (FREILICH et al., 1998), sendo que a pré-impregnação resultou em
um bom controle do umedecimento das fibras, do volume e da união efetiva entre
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fibra e matriz. FELIPPE et al. (2001) destacou que a pré-impregnação tem a
vantagem da rapidez, facilidade de utilização e também na maior resistência final
obtida pelo processo industrial de impregnação no cálculo do volume ideal de fibra
na estrutura. Para BOTTINO et al., as pré-impregnadas necessitam de menor
número de passos para o operador; possuem propriedades mecânicas melhores;
impregnação homogênea da resina e boa consistência para manipulação.

Conforme Felippe et al. (2001), para os produtos não impregnados, ou seja,
fibra pura, a impregnação deve ser realizada pelo dentista ou técnico na hora do
uso. Deve-se ter todos os cuidados para certificar-se de que a fibra esta sendo
molhada ao máximo antes de se iniciar a incorporação da resina mais viscosa. Já
para Bottino et al. (2001), nas fibras não impregnadas, uma meticulosa impregnação
do feixe de fibras é difícil, possuir baixa resistência flexural, possível contaminação
superficial da fibra de polietileno durante a manipulação, oferecendo maior tempo de
trabalho.

Ha concordância entre Felippe et al. (2001) e Bottino et al. (2001) quanto ao
volume das fibras e na sua distribuição que influenciam na resistência da estrutura.
O calculo volumétrico preciso para as estruturas odontológicas ainda permanece
uma dúvida, porém, estruturas pré-impregnadas apresentam uma relação
volumétrica de cerca de 40% a 45% de fibra na estrutura. Citam que a regra de se
incorporar o máximo possível de fibra pode ser arriscada, uma vez que a capacidade
de molhamento da matriz resinosa fica comprometida nestas circunstâncias,
resultando em menor resistência.
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No entanto, Behr et al. (2000), através de estudo investigativo em laboratório,
concluíram que o processo de manufatura a vácuo, em comparação â adaptação
manual, resultou em notável aumento do conteúdo de fibra, mas não
necessariamente levou a um aumento na resistência â flexibilidade. Afirmaram que
não só o conteúdo de fibra, mas também a composição da matriz e a união entre as
fibras e a matriz são fundamentais para determinar as propriedades do CRF.

Brunton et al. (1999) constataram em laboratório que pré-molares restaurados
com onlays de compósito resinoso exibiram grande resistência â fratura, quando
submetidos a uma carga de compressão, do que os dentes equivalentes restaurados
com onlays de CRF e cerâmica. No entanto, Dillenburg e Mezzomo (2003) avaliaram
onlays também em pré-molares em laboratório, observaram não haver diferença na
resistência â fratura entre os grupos de dentes restaurados com porcelana ou com
polímeros de vidro.

Gohring, Mormann, Lutz (1999) avaliaram clinicamente o desempenho de
PPFs em composto de fibra de vidro ancorados em inlays que foram consideradas
clinicamente bem sucedidas em 1 ano de acompanhamento. Também Vallitus e
Sevelius (2000) observaram clinicamente PPF e CRF cimentadas com cimento
resinoso, demonstraram bom desempenho clinico durante um período de 14 meses
de avaliação clinica. Meyers e Freilich (2001), seus achados clínicos corroboraram
com as conclusões dos trabalhos anteriores que avaliaram clinicamente a
performance de próteses adesivas anteriores em CRF no período de 24 meses,
diagnosticando sua validade clinica.
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Yang et al (2001) investigaram a influência da mudança de temperatura sobre
os materiais utilizados para construir núcleos. Constataram que a combinação de um
pino de resina com fibra de carbono geraram o mais alto estresse na camada do
cimento, núcleo e coroa metalo cerâmica. Gallo Ill et al. (2000) em outro estudo de
retenção de pinos inox cimentado com fosfato de zinco em relação a pinos de fibra
cimentados com cimento resinoso, relatou que os pinos de aço inoxidável
ofereceram maior resistência à tração que os de CRF.

4 CONCLUSÕES

Com base na revisão bibliográfica, podemos concluir que:

a) as pesquisas de laboratório buscaram avaliar as propriedades das fibras
quando associada à matriz de compósitos como resistência mecânica,
módulo de elasticidade, resistência à tração e compressão, capacidade de
absorver estresse, infiltração marginal, adesão dos cimentos resinosos ao
preparo ou restauração, capacidade de preservação do remanescente
dental em comparação aos materiais tradicionais e testes comparativos
das propriedades segundo o método empregado para a incorporação das
fibras à matriz;
b) os trabalhos de pesquisa clinica ainda carecem de maior tempo de
acompanhamento das restaurações em funcionamento. Evidentemente, a
aplicação de fibras na Odontologia demanda muito estudo para sua
afirmação plena.
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