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CARGNIN, Ludmilla Luz. A Utilização das resinas compostas modificadas por poliácidos
(Compilmeros) em Odontopediatria. 2002. 63 f. Trabalho de conclusão (Especialização em
Odontopediatria) - Curso de Especialização em Odontopediatria, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO
Este trabalho tem por finalidade revisar a literatura avaliando o desempenho clinico das
restaurações de resina composta modificada por poliácidos, suas propriedades, suas vantagens
e desvantagens e indicações para dentes deciduos. Essas resinas, também chamadas de
compômeros, foram lançadas no mercado Odontológico como uma nova classe de material
restaurador. Para a maioria dos autores os compômeros não são uma nova classe de material
restaurador, mas sim resinas compostas modificadas por polidcidos presentes também no
ionômero de vidro. Segundo os fabricantes, os compômeros uniriam as vantagens dos
ionômeros de vidro e das resinas compostas. Na prática isto não se concretizou. Os
compômeros possuem propriedades de resistência melhores do que os cimentos de ionômero
de vidro e piores do que as resinas compostas e liberam uma quantidade bem menor de Nor
do que os cimentos de ionômero de vidro convencionais e modificados por resina. De acordo
com a maioria dos trabalhos sobre compômeros, estes seriam uma alternativa viável As
restaurações de amálgama em dentes deciduos, porém em casos de intenso contato oclusal e
necessidade de permanência da restauração por um longo período eles seriam menos
desejáveis do que as resinas compostas.

Palavras-chave: resina composta, compômeros, Odontopediatria.

CARGNIN, Ludmilla Luz. A Utilização das resinas compostas modificadas por polisicidos
(Compiimeros) em Odontopediatria. 2002. 63 f Trabalho de conclusão (Especialização em
Odontopediatria) - Curso de Especialização em Odontopediatria, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT
The purpose of the present study was to evaluate the clinical performance of polyacidmodified resin-based composites (compomers), properties, advantages, disadvantages and
indications for use in primary teeth. These materials, commonly known as compomers, were
introduced as a new class of dental materials, but some authors states that they are not a new
material, but polyacid-modified resin composite with some glass-ionomer components.
Manufacturers announce that the compomers have glass ionomer and resin modified glass
ionomers advantages. The physical properties of compomers are generally lower than
composite resin materials and they are better than glass ionomer materials, moreover, they
release less fluoride than the glass ionomer and resin modified glass ionomers (RMGI). Most
of the studies on compomers shows they can be a suitable alternative for restoring primary
teeth, but, in cases of heavy occlusion and a long lasting restorations they would be less
desirable than composite resins.

Key words: resin composite, compomers, Pediatric Dentistry.
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1 INTRODUÇÃO

A Odontologia apresentou uma sensível modificação nas últimas décadas, enfatizando
os aspectos de prevenção, preservação do tecido dental e a exigência estética.
Este grande apelo à estética, a preocupação com o meio ambiente e a possível
toxicidade do amálgama exigiu que os profissionais da odontologia e os fabricantes de
produtos odontológicos desenvolvessem novos produtos e técnicas para um sorriso mais
bonito e harmonioso.
Vários produtos são lançados no mercado diariamente e novas gerações destes

materiais são aprimoradas com grande freqüência.
Um destes materiais é a resina composta modificada por polidcidos ou compômero. Os
compômeros foram lançados na Europa em 1993, como um novo tipo de material.

De acordo com Feigal (1999), atualmente os materiais restauradores estéticos-adesivos
podem ser classificados em quatro categorias: 1. Resinas compostas; 2. Resinas compostas
modificadas por polidcidos (compômeros); 3. Cimentos de ionômero de vidro modificados por

resinas compostas e 4. Cimentos de ionômero de vidro.
Os

compôtneros estão se

Odontopediatria,

tornando

muito populares,

principalmente

por suas qualidades estéticas, mínimos passos

operatórios,

em
serem

monocomponentes, fotopolimerizáveis, de fácil utilização e possuírem uma das melhores

características de manipulação entre os materiais existentes (BERG, 1998).
0 marketing deste material foi muito grande e teve aceitação rápida pelos dentistas

devido a sua facilidade de manipulação e a recomendação dos fabricantes dispensando o
protocolo de ataque ácido para estes produtos (FEIGAL,1999). Este último fator, implicaria
em uma redução no tempo clinico, aspecto muito importante, principalmente em
Odontopediatria.
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0 desenvolvimento das propriedades fisicas, químicas e mecânicas dos materiais ditos

estéticos, está possibilitando que a Odontologia cosmética seja uma realidade também para os
pacientes infantis.
Feigal (1999) citou que as propriedades ideais de um material de uso infantil seriam a
rápida aplicação, simplicidade, liberação de flúor, bons resultados estéticos, resistência

fratura e resistência à abrasão. Entretanto, nenhum tipo de material possui todas estas
propriedades.
Este trabalho teve por finalidade revisar a literatura avaliando o desempenho clinico

das restaurações de RCMP, suas propriedades, vantagens e desvantagens e indicações para
dentes deciduos.
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2 PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho, mediante uma revisão de literatura foi:

a) avaliar a aplicabilidade clinica das RCMP através do conhecimento de suas propriedades
químicas, fisicas e mecânicas;

b) comparar as RCMP com alguns materiais muito utilizados em odontopediatria, como resina
composta, ionômero de vidro e amálgama;

c) indicar o uso das RCMP de acordo com suas vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações.
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3 REVISÃO DA LITERATURA 1

Este capitulo foi subdividido em tópicos para facilitar a leitura e compreensão.

3.1 Conceito

Berg (1998) definiu os comp6meros como resinas compostas modificadas por
polidcidos (RCMP). São essencialmente resinas com a diferença que os mon6meros resinosos
são modificados para conterem grupos de ácidos funcionais capazes de polimerizar numa
reação ácido -base após a molécula de resina ter tomado presa. Uma significativa confusão foi
criada em relação à que classe de material seriam os comp6meros. O Comp6mero (seu nome
vem da junção do prefixo COMP de compósito e do sufixo 6MERO de ionômero de vidro)
não é um material ionomérico.
De acordo com Feigal (1999), a resina composta modificada por polidcidos
(comp6meros), é uma categoria recente de material restaurador, composta essencialmente por
resina com a adição de alguns componentes do ionômero de vidro.
Alguns exemplos de marcas comerciais são o Dyract, Variglass, Compoglass e F2000, de
acordo com a TAB.1.
Tabela 1 - Exemplos de nomes comerciais de materiais estéticos
Resina Composta
Z100
TPH
Revolution

RCMP

I VMR

Ionômero de Vidro

Dyract
Variglass
F2000
Compoglass

Vitremer
PhotacFill
Fuji II LC

Ketac
Fuji II

Fonte: Feigal, 1999.

Baeada

na NBR 10520: 2002 da ABNT.

16

0 nome comp8mero significa que o material possui uma combinação de características
de ambos os materiais: resinas compostas e cimentos de ionômero de vidro, mas atualmente,
apresenta poucas características do cimento de ionômero de vidro (HSE; LEUNG; WE!,
1999).
Segundo Ruse (1999), logo após a introdução dos cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina, os comp8meros foram apresentados ao mercado. Estes surgiram como
uma nova classe de material que forneceria os beneficios das resinas compostas

e dos

cimentos de ion8mero de vidro. Baseado em sua estrutura e propriedades, estes materiais
pertencem à classe das resinas compostas. Freqüentemente, são erroneamente designados
como "ionômero de vidro híbrido", "ionômero de vidro fotopolimerizado" ou "ionômero
modificado por resina".
De acordo com Christensen (2001), os comp8meros são resinas hidrofilicas que
contém partículas de vidro que são dissolvidas quando os fluidos bucais ativam o ácido
presente no seu interior. Como resultado desta dissolução há a liberação de fluoretos.
Burke et al. (2002) descreveram os comp8meros como resinas compostas com
modestas características de ionômeros de vidro: a adesão de moléculas de ácido poliacrilico
ao monômero de resina que formam a matriz e um vidro que é atacado por ácidos.

3.2 Composição

Os comptimeros são resinas compostas que contém uma matriz de fluorsilicato de
alumínio com componentes polikidos. A quantidade de componentes do ionômero de vidro é

tab baixa que os comp8meros não possuem uma reação ácido-base suficiente para endurecer o
material. Os comp8meros polimerizam-se através da polimerização dos radicais livres
iniciadas através da luz visível, como qualquer resina composta. A reação ácido-base que

17

ocorre, começa na presença de saliva e é responsável pela liberação de flúor do material
(CROLL, 1998).
0 compômero possui dois constituintes principais: um monômero dimetacrilato com dois

grupos carboxilas presentes em sua estrutura e um componente inorgânico que é semelhante
ao ion de vidro presente no ionômero. Não ha água em sua composição e o ion de vidro do
ion6mero é parcialmente silanizado para garantir alguma adesão i matriz (RUSE, 1999).

Segundo Hse; Leung; Wei (1999), os comp6meros possuem componentes das resinas
compostas e dos ionômeros de vidro (ácidos polialquenoatos e componentes de fibras de
vidro), exceto água.
Apresentam as seguintes características: pasta única com polimerização por luz com
partículas de vidro como corpo e duas diferentes resinas como matriz, incluindo um
mon6mero fotopolimerizável como o dimetracrilato de uretano (UDMA) ou o Bis-GMA.

Citando o Dyract como exemplo, cada sistema é caracterizado por um único componente
restaurador e um liquido primer/adesivo para assegurar a adesão aos tecidos dentais e
melhorar o selamento marginal da cavidade. 0 material de preenchimento consiste de duas
resinas formando a matriz da pasta final. 0 monômero de dimetacrilato de uretano (UDMA) é
biocompativel com os tecidos dentais. 0 ingrediente que contribui significativamente para

inovar as características do Dyract é a resina TCB. E um novo monômero de funcionalidade
dual, feito a partir de um Acido tetracarboxilico butano com um hidroximetilmetacrilato
(REMA) fotopolimerizável. Este novo monômero contém dois grupos metacrilatos e dois
grupos carboxilas.
No Dyract AP os componentes são basicamente os mesmos do Dyract original. A
matriz orgânica da resina foi modificada pela adição de uma pequena quantidade de
monômero que trouxe um aumento enorme da dureza e força da matriz quase igual A. da

resina composta híbrida, Spectrum TPH, e consideravelmente maior que a do antigo Dyract.

18

No compômero F2000, a matriz de resina é composta de três monômeros: o olig6mero
dimetacrilato funcional (CDMA) derivado do ácido cítrico, o dimetacrilato hidroxipropileno
que é comumente conhecido como gliceril dimetacrilato (GDMA) e um polímero hidrofilico
de alta massa molecular. De igual importância para as propriedades finais do sistema
restaurador é a reação das partículas de vidro de silicato do corpo do material. Existe grande
variação entre a formulação, o tamanho das partículas e as partículas de vidro.
Garcia-Godoy (2000) explicou que os comp6meros são semelhantes As resinas
compostas em sua estrutura química, mas eles incluem partículas de vidro livres e monômeros
ácidos polimerizáveis. Ao contrario do cimento de ionômero de vidro, os comp6meros não
possuem água em sua formulação e são materiais de um único componente, com exceção dos
comp6meros duais para cimentação, que não necessitam de mistura. A reação ácido-base
típica do ionômero não ocorre nos comp6meros.
Segundo Burke et al. (2002) os comp6meros são formulados como um material anidro
de único componente. Os primeiros comp6meros comercialmente disponíveis continham
resinas como o dimetacrilato de uretano (UDMA) e um mon6mero Acido chamado resina
TCB (um bi-ester de 2-HEMA e um Acido tetracarboxilico de butano) o qual continha dois
ácidos do grupo policarboxilato e dois grupos metacrilatos polimerizáveis por luz.

3.3 Química da reação de polimerizavao

Segundo Berg (1998) um material verdadeiramente ionomérico deve ser um sistema
com dois componentes: pó e liquido. 0 único modo de se usar um cimento de ionômero de
vidro é misturar seus componentes antes do uso. Num sistema de um único componente como
no comp6mero não deve haver água ou mistura para prevenir uma reação prematura do
ionômero. Com os compeomeros a presa da resina acontece após a completa polimerização do
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material. A reação do ionômero de vidro acontece na presença de água (meio necessário para
uma reação ácido-base) somente depois a restauração é colocada e a água é absorvida da
saliva dentro da superficie. Na presença de água do meio ambiente o grupo de ácidos
funcionais que foram atacados pelas unidades de monômero e agora são partes do material
polimerizado, podem reagir com o vidro (base) para iniciar uma reação ionomérica.
Hse; Leung; Wei (1999) descreveram que há dois estágios na reação de presa dos
compômeros. 0 primeiro deles é dominado pela polimerização dos radicais livres, como
acontece nas resinas. Com a luz do aparelho de fotopolimerização as moléculas
polimerizáveis de UDMA e resina TCB são interconec;tadas em uma rede tridimensional que e

reforçada no meio das partículas do corpo.Neste estágio, os grupos de carboxilas existentes
nas moléculas de TCB ainda permanecerão inativos uma vez que o Dyract é uma formulação
anidra e, no entanto, nenhum processo de troca de ions acontece. A ausência de água e
essencial para impedir a polimerização prematura do material e garante que a polimerização
ocorra através da fotopolimerização. Após a polimerização inicial, o material começa a
absorver água da cavidade bucal então, o Dyract apresenta todos os ingredientes necessários
para iniciar a reação ácido -base como nos ionômeros de vidro, que resulta em futuras ligações
cruzadas por toda a matriz. Dependendo do tamanho da restauração, a absorção de água

permanecerá por vários meses até que o material alcance o nível máximo de água em sua
composição. A mudança volumétrica da absorção de água

é considerada baixa e

insignificante. Todas as reações de presa dos comptimeros mais recentes são baseadas na
dominante reação de fotopolimerização inicial dos radicais livres e seguidas pela reação

ácido -base.
Segundo Garcia-Godoy (2000) os compôtneros, ao contrário dos cimentos de
ionômero convencionais e dos modificados por resina composta não possuem, ou possuem
uma insignificante reação ácido -base durante o seu processo de polimerização. Devido
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absorção de água da restauração durante a exposição clinica, uma insignificante reação Acidobase pode ocorrer.
0 primeiro estágio na reação de polimerização do Dyract é uma polimerização do
radical livre, assim como ocorre na resina composta. Na fotopolimerização as moléculas de
UDMA e TCB tornam-se interconectadas em uma rede tridimensional reforçadas pelas
partículas inorgânicas. Neste estágio, os grupos carboxilicos nas moléculas de TCB estão
inativos por causa da ausência de água no material. A reação ácido-base típica dos
verdadeiros ionômeros de vidro ocorre somente quando a água está presente. A água

é

absorvida no máximo 3% da restauração em um período de meses. A água se difunde através
da restauração e uma reação Acido-base acontece entre o fluorsilicato de vidro e os grupos
carboxilicos do monômero, causando futuras ligações cruzadas da matriz e liberação de uma
pequena quantidade de flúor (geralmente 10% em média da liberação dos ionômeros
convencionais) (BURKE et al., 2002).

3.4 Propriedades

Morabito e Defabianis (1997) afirmaram que quando os ionômeros e compômeros não
são introduzidos devagar e cuidadosamente na cavidade pode haver a inclusão de bolhas de ar
e o enfraquecimento significativo das propriedades mecânicas dos materiais.

Feigal (1999) relatou que as propriedades ideais de um material de uso infantil seriam
rápida aplicação, simplicidade, liberação de flúor, bons resultados estéticos, resistência à
fratura e resistência à abrasão.
Nenhum tipo de material possui todas estas propriedades.

1

1

3.4.1 Adesão à estrutura dental

Megid e Salama (1997) mediram e compararam a força de adesão e o padrão de fratura
do compômero Dyract com e sem o uso de PSA primer/adesivo e ácido fosfórico 35% na
dentina de primeiros e segundos molares deciduos. Armazenaram 45 primeiros e segundos
molares deciduos extraídos ou exfoliados, com caries moderadas em formol 10%
temperatura ambiente.
As amostras foram divididas aleatoriamente em 6 grupos (grupos 1, 2 e 3 corn 12
dentes em cada e nos grupos 4, 5 e 6 três dentes cada) e armazenadas em água deionizada em
temperatura ambiente até sua utilização.
Nos testes de força de adesão utilizaram os grupos 1, 2 e 3. Lavaram cada amostra em
água corrente, secaram a dentina vestibular exposta e utilizaram o Dyract (De Trey, Dentsply,
Kanstanz, Germany) de acordo com o fabricante.
No grupo 1 utilizaram o PSA primer/adesivo por 30s, removeram o excesso com jato
de ar, polimerizaram por lOs e aplicaram uma segunda camada com o excesso removido
imediatamente pelo jato de ar e polimerizada por 10s. Inseriram o Dyract em um cilindro de
nylon com 3mm de altura e 3mm de diâmetro interno em duas camadas polimerizadas por 40s
cada.
No grupo 2, realizaram os mesmos procedimentos do grupo 1, exceto pela colocação
do adesivo.
No grupo 3 houve a prévia realização de ataque da superficie dentindria corn acido

fosfórico 35% por 15s e lavagem por 15s antes da colocação do adesivo.
As amostras dos grupos 1, 2 e 3 foram colocadas em recipientes corn água deionizada
por 24 h 37°C.
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A força de adesão do Dyract (De Trey, Deni sply, Kanstanz, Germany) A superficie
dentindria foi medida usando uma máquina de testes universal. Após testarem a adesão, o tipo
de falha foi pesquisado em cada amostra através do duplo exame em estereosc6pico. A falha
foi classificada como adesiva (falha na interface de adesão, onde todo o cilindro de Dyract foi
deslocado sem fratura), coesiva (falha no material restaurador, Dyract estava aderido em toda
superficie dentindria) e mista (somente parte do Dyract estava aderida A superficie dentindria).
Nos grupos 3, 4 e 5, o Dyract foi aplicado como nos grupos 1, 2 e 3, respectivamente,

e as amostras foram desmineralizadas em Acido hidrocloridrico 10% por 24 h para expor a
superficie do material restaurador oposta A superficie dentindria. As amostras foram
examinadas com microscópio eletrônico e fotografadas com várias amplitudes.
Os testes mostraram que a força de adesão do Dyract (De Trey, Dentsply, Kanstanz,
Germany) com PSA primer/adesivo (grupo 1) foi significativamente maior do que o Dyract
(De Trey, Dentsply, Kanstanz, Germany) sem PSA primer/adesivo (grupo 2) e Dyract com
ataque com Acido fosfórico e PSA primer/adesivo (grupo 3), como mostra a TAB. 2.

Tabela 2 - Força de adesão do Dyract em MPa
grupo

variação de
adesão

média

desvio padrão

coeficiente de
variaçA"o

n2 de
amostras

1

4,07-8,53

5,89

1,40

23,77

12

2

0,47-2,63

1,49

0,69

46,31

12

3

2,61-4,98

3,69

0,89

24,12

12

Fonte : Megid e Salama, 1997.

0 exame no estereoscópio revelou que a maioria das falhas foi adesiva e mista. No
grupo 1 foram observadas falhas adesivas em sete amostras sem quebra ou lascas do adesivo,
enquanto que cinco amostras demonstraram falha do tipo mista. Nos grupos 2 e 3, 10 e 11
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amostras, respectivamente, demonstraram falhas adesivas e as outras amostras tiveram falhas
do tipo mista.
Na microscopia eletrônica a superficie interna do Dyract no grupo 4, mostrou-se em
sua maioria plana com formação de poucas tags de diferentes formas e comprimentos.
No grupo 5, houve a formação de cavidades de diferentes tamanhos e freqüências na
smear layer e no grupo 6, mais tags de resina de diferentes comprimentos estavam presentes e
poucas marcas nos túbulos dentindrios.
Os autores concluíram que o Dyract com o PSA adesivo fornece moderadamente boa
adesão à superficie dentindria vestibular de molares deciduos cariados. A força de adesão foi
maior quando utilizaram o adesivo, sendo este, eficaz para aumentar a força de adesão média.
Detectaram também que o pré-tratamento da dentina com ácido fosfórico 35% durante 15s,
aumentou a formação de tags de resina mas, apresentou menor força de adesão do Dyract à
dentina, mesmo com o uso de adesivo.
Todos os grupos apresentaram somente falhas adesiva e mista e a formação de tags de
resina foram evidentes somente com o uso de PSA primer/adesivo.
Kielbassa; Wrbas; Hellwig (1997) avaliaram a força inicial de adesão de um cimento
de ionômero de vidro modificado por resina (Photac-Fil)

e duas resinas compostas

modificadas por polidcidos (Compoglass e Dyract) à dentina dos dentes deciduos. Urna resina
híbrida (tetric) e dois cimentos de ionômero de vidro com polimerização química (Baseline e
Hi-Dense) serviram como grupo controle. Para isto, os autores utilizaram 90 dentes deciduos
com cárie extensa armazenados em solução de limpeza até 1 mês após a exodontia com
anestesia geral.
As amostras foram aleatoriamente divididas em 6 grupos de 15, de acordo com os
materiais utilizados neste estudo. As superficies foram secas, o pré-tratamento dentindrio foi
realizado utilizando-se o sistema adesivo recomendado para cada material, exceto para
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Baseline colocado sem condicionamento. Noventa anéis de aço inox com dimensões idênticas
serviram para padronizar as cavidades. Os materiais foram inseridos em duas camadas de
1,5mm cada e polimerizados lmin por camada. 0 cimento de ionômero de vidro ativado
quimicamente foi introduzido em uma camada de aproximadamente 3mm, esperaram a
polimerização por 5min e cobriram com cera.
A força de tensão das amostras foi testada 15min após a polimerização, com uma
máquina de teste universal.
A maior força de tensão foi a do Tetric (5,17TvlPa), significativamente maior que a do
Dyract (2,35MPa) e Compoglass (1,82MPa) que são comparáveis entre si. A pesquisa revelou
uma diferença importante entre as resinas modificadas por polidcidos, ionômeros modificados
por resina (Photac-Fil 0,42MPa) e ionômero ativado quimicamente (Hi-Dense — 0,79MPa e
Baseline — 0,37MPa). (GRAF. 1)
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ID Base Line • Phototac-Fill ID Hi-Dense El Compoglass • Dyract O Tetric

Gráfico 1 — Força de Adesão dos Materiais Restauradores à Dentina
Fonte - Kielbassa; Wrbas;lwig (1997)
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Kielbassa; Wrbas; Hellwig (1997) concluíram que a adesão dos compiimeros e
ionômeros modificados por resina à dentina de dentes deciduos, in vitro, é baixa e o uso de
monômeros hidrofilicos como agentes de adesão dentindria são superiores aos ácidos
poliacrilicos como agentes de condicionamento dentindrio.
Garcia-Godoy e Hosoya (1998) avaliaram o mecanismo de adesão do compômero
Compoglass à dentina dos dentes deciduos. A dentina das superficies vestibulares de 20
dentes deciduos extraídos e sem cárie foi armazenada em soro fisiológico 4° C. As amostras
foram divididas em dois grupos de 10 dentes cada.
No grupo 1, a dentina não foi condicionada, utilizaram adesivo do Compoglass e
Compoglass e no grupo 2 a dentina foi atacada com ácido fosfórico 10%, adesivo e
Compoglass. 0 adesivo e o Compoglass compômero foram utilizados de acordo com o
fabricante (secagem suave da dentina por menos de 3s, aplica o Compoglass com pincel até
cobrir totalmente a dentina, espera 20s, seca suavemente com ar por 2s polimeriza por 20s e
aplica uma segunda camada da mesma maneira e polimeriza por 20s) exceto no grupo 2 onde
primeiro a dentina foi atacada com ácido fosfórico 10% por 30s antes da colocação do
adesivo. As amostras foram avaliadas em microscopia eletrônica.
Os resultados mostraram que quando as instruções do fabricante foram seguidas na
integra (grupo 1) o compômero teve uma pequena quantidade de estruturas do tipo tag nos
tiibulos dentindrios, enquanto que no grupo com o ataque Acido prévio A colocação do
compômero, uma camada híbrida com tags penetrando na dentina foi notada na maioria das
amostras.
El- Kalla e Garcia-Godoy (1998) testaram e compararam a for-ça de adesão dos
compôtneros (Dyract, Compoglass e Hytac) em dentes deciduos e permanentes, compararam
os valores obtidos com ionômeros de vidro modificado por resina (Vitremer) e avaliaram a
micromorfologia da interface compamero-dentina.
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Utilizaram 32 dentes deciduos e 32 dentes permanentes humanos extraídos, livres de
cárie e sem anomalias. Para cada grupo oito dentes deciduos e oito permanentes foram

selecionados de forma aleatória. As superfícies vestibular e lingual foram utilizadas
fornecendo 16 superficies por grupo. Em cada grupo o sistema adesivo e o material
restaurador foram aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes.
A força de adesão do Dyract foi significativamente superior aos outros sistemas
restauradores testados para dentes deciduos e permanentes. 0 Compoglass teve força de
adesão significativamente menor do que o Vitremer na dentina de dentes deciduos.
A força de adesão do Compoglass à dentina dos dentes permanentes foi menor do que
todos os outros sistemas restauradores. 0 Compoglass e o Dyract tiveram urna maior força de
adesão em dentes deciduos quando comparados com os permanentes. Todas as amostras
apresentaram falhas coesivas, poi -6m os maiores indices foram para o Compoglass em dentes
deciduos e permanentes e para o Vitremer e Hytac em dentes permanentes.
No Compoglass as falhas ocorreram mais perto da restauração do que da dentina em
dentes deciduos e, em dentes permanentes mais próximas da dentina.
As amostras de Dyract mostraram que houve mais de um plano de falhas, o qual foi
direcionado do adesivo para o material restaurador. Semelhante ao Compoglass que foi mais
perto da dentina em dentes deciduos do que em dentes permanentes.
No Hytac havia uma camada mais fina de material restaurador remanescente sobre a
dentina dos dentes deciduos e no Vitremer não houve um padrão de falhas, no entanto, os
tiMulos apareceram abertos e vazios.
Nas amostras seccionadas, a micromorfologia dos sistemas restauradores revelou boa
adaptação marginal à dentina adjacente, no entanto, não houve a evidência de formação de
camada híbrida ou penetração profunda de resina dentro dos túbulos dentindrios. Não houve
diferença na morfologia interfacial entre dentes deciduos e permanentes.
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Os compômeros testados apresentaram valores de força de adesão entre os ionômeros

de vidro modificados por resina e as resinas compostas (EL-KALLA; GARCÍA-GODOY,
1998).
Cehreli e Usmen (1999) compararam a força de adesão de dois compômeros ao
esmalte de dentes deciduos e permanentes usando adesivos dentinarios one step e tentaram
-

verificar uma possível inter-relação entre a força de adesão e tipo de falhas coesivas destes
materiais.
Os compômeros testados foram o Dyract e o Compoglass que possuem adesivos onestep e foram utilizados de acordo com os respectivos fabricantes. Sessenta 3 0 molares

inferiores e 40 2° molares deciduos inferiores foram selecionados e armazenados em agua
destilada em temperatura ambiente. Depois de 4 semanas, as coroas foram separadas e
embebidas em resina acrílica autopolimerizavel (Meliodent). Após a presa do material, as
amostras foram polidas até que fosse exposta uma superficie de esmalte suficiente para aderir
a um cilindro de material restaurador de 3mm de diâmetro.
Os dentes deciduos e permanentes foram divididos em 5 grupos de 10 superficies
cada. No grupo 1 pesquisaram dentes deciduos. Aplicaram o Prime & Bond 2.0, deixaram
descansar por 30s, secaram por 5s e polimerizaram por 10s. Aplicaram uma segunda camada
de adesivo e polimerizaram imediatamente por 10s. Um molde de politetrafluoretileno (com
3mm de diâmetro e 2mm de largura) foi colocado na cavidade previamente preparada. 0
Dyract foi inserido e polimerizado por 40s.
No grupo 2 realizaram um condicionamento com acido fosfórico 36% por 20s,
lavaram, secaram por 5s e realizaram os demais procedimentos como no grupo 1.
No grupo 3 os materiais utilizados foram o adesivo Syntac Single Component e o
Compoglass sem condicionamento acido e no grupo 4 estes procedimentos foram repetidos
com o prévio condicionamento com acido fosfórico a 34%, todos em dentes deciduos.
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Nos grupos 5, 6, 7, e 8, os materiais e seqüência de uso foram os mesmos dos grupos
1, 2, 3, e 4, porém, utilizaram dentes permanentes.
Para testar a autopolimerização e auto-adesão do Dyract e Compoglass , os autores
deixaram uma amostra de cada (grupos 9 e 10) durante 72 h em uma sala escura iluminada
por uma fraca luz vermelha. Descobriram que nenhuma das amostras endureceu totalmente e
que os materiais podiam ser facilmente deslocados do molde com pressão digital, indicando
que estes dois grupos tinham que ser excluídos dos testes de adesão.
As análises estatísticas demonstraram diferenças significativas entre os materiais
testados, segundo a TAB. 3. 0 Dyract demonstrou valores de adesão maiores que

o

Compoglass e o ataque acido das superficies aumentou a força de adesão nos dois materiais.
Em ambos os materiais a força de adesão foi maior no dentes deciduos do que nos
permanentes. Para a area medida não houve diferença estatística entre o Dyract e o
Compoglass, estando de acordo com Anova que indica que duas interações de fatores não
possuem influência no tipo Area coesiva com o tipo de falha na interface da adesão.

Tabela 3 - Força de adesão (MPa) do Dyract e do Compoglass com e sem o ataque ácido
prévio
Material

Somente Pré-tratamento
Perm.

Força de
Adesão

Dyract
Compoglass

SD
SD

Deciduos

Ácido e pré-tratamento
Perm.

Deciduos

14,31

5,61

19,42

8,18

0,93

0,57

0,53

0,95

12,36

4,09

16,07

6,06

1,21

0,40

1,32

0,62

Fonte: Cehreli e Usmen,1999

De acordo com Burke et al. (2002), as resinas elastoméricas presentes no Dyract,
fornecem alguma flexibilidade ao mecanismo de adesão e ajudam a prevenir o deslocamento
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das restaurações quando ocorrem forças flexurais nos dentes. As medidas de força de adesão
são menores do que as dos sistemas de adesivos dentindrios e das resinas compostas, mas isto
pode não ser clinicamente significativo. 0 agente de adesão atual do Dyract (Prime & Bond
NT) manteve algumas características do antigo agente de adesão, mas houve uma melhora na
capacidade de absorver estresse causado pela mastigação e variações de temperatura.

3.4.2 Liberação de flúor

Berg (1998) relatou que apesar de alguns compômeros terem sais de fluoreto para
serem liberados, a quantidade total de flúor liberado é significativamente menor do que nos
cimentos de ionõmero de vidro ou cimentos de ionômero de vidro modificados por resina.
De acordo com o autor, uma dúvida comum quanto aos compômeros é sobre seu efeito
de liberação de flúor nas margens da cavidade uma vez que esta reação só ocorre após a
completa polimerização do material. A resposta é

que estes materiais liberam flúor de sua

superficie e podem ter um efeito de liberação na superficie ao redor da restauração quando
este flúor é incorporado pelas superficies dentais próximas.
Segundo Geurtsen; Leyhausen; Garcia-Godoy (1999), além do meio ambiente aquoso
da cavidade oral, numerosos fatores como o pH baixo devido aos microorganismos
cariogenicos ou alimentação ácida, composição iõnica e força iônica da saliva, ou ataques
enzimáticos são parâmetros importantes que podem influenciar na quantidade e qualidade das
substâncias liberadas dos materiais restauradores bem como, suas propriedades fisicas e
mecânicas.
Estes autores avaliaram a liberação de flúor dos compômeros Compoglass, Dyract
(DY) e Experimental Compomer (EC), mantidos em diversos meios em um período de 6 dias
(medida realizada a cada 48h) . Houve uma variação significativa entre os quatro
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compenneros, sendo que, o Compoglass liberou mais flúor do que todos os demais produtos e
o EC a menor quantidade.
No geral, a maior quantidade de flúor foi liberada em meio ácido I exceto para o

Dyract, que liberou quantidades semelhantes em meio ácido e água deionizada
Interessantemente, a leitura do sexto dia revelou uma maior liberação de flúor do EC e DY no
meio ácido I (ph 4,2) em comparação com a leitura de 48h (EC) e 96h (EC, DY)
A liberação de flúor do Compoglass em meio ácido HI foi significativamente maior no
sexto dia em comparação com 96h. Para todos os outros meios e compôtneros, no entanto, a

liberação de flúor decresceu significativamente com o passar do tempo.
Foi notado também que a liberação de flúor no período de 6 dias foi significativamente
maior em meio neutro estearase Ill que no meio neutro H, exceto para o EC.
Os autores relataram que o meio ambiente aquoso tem uma influência mais
significativa na microdureza de superficie dos compômeros do que a composição ou o pH do
meio. Todas as amostras armazenadas em saliva artificial ou água deionizada apresentaram
menor dureza após 24h da polimerização do que as amostras controle em ambiente seco,
indicando uma considerável degradação dos materiais investigados no meio ambiente da

cavidade oral.
Yap et al. (2002) avaliaram e compararam a liberação de flúor de um Giômero

(Reactmer), um compeimero (Dyract AP), um cimento de ionômero de vidro convencional
(Fuji II Cap) e um cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Fuji II LC). Discos
de amostra para cada material foram preparados corn 6 -V_ 2mm de diâmetro e I +/. 2mm de
espessura. Cada disco foi colocado em lml de agua deionizada por 24h a 37°C. Após o 1 0 dia,

água foi retirada, analisada e as amostras foram imersas em 1 ml de nova agua deionizada.
Este procedimento de substituição da água deionizada foi repetido por 28 dias. As amostras da
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solução foram retiradas durante os primeiros 7 dias e nos dias 14, 21 e 28 foram introduzidas
em um sistema de eletroforese para determinar a liberação de flúor.
Um efeito explosivo de liberação inicial de flúor foi observado apenas com os
cimentos de ionômero de vidro. Os Gioméros e compiimeros não apresentaram este efeito
inicial. Com exceção do compômero, a liberação de flúor no 1° dia foi significativamente
melhor do que nos demais intervalos de tempo.Os cimentos de ionômero de vidro liberaram
significativamente mais flúor do que os compômeros e os gitimeros no primeiro dia. Embora a
liberação de flúor do giômero tenha sido maior do que os demais materiais no 7 0 dia, ela
tornou-se significativamente menor em 28 dias, como est á demonstrado na TAB. 4.

Tabela 4 - Média de liberação de flúor (ppm) em diferentes intervalos de tempo
Material

Fuji II Cap

Fuji II LC

Dyract AP

Reactmer

1 2 dia

8,78(0,03)

7,19(0,34)

1,44(0,03)

4,54(1,00)

2' dia
3 2 dia

7,89(0,76)

5,77(0,81)

0,94(0,28)

1,35(0,16)

6,83(0,92)

6,51(0,97)

0,88(0,11)

2,75(0,18)

4' dia

6,32(0,56)

7,52(1,24)

0,70(0,04)

2,58(0,44)

52 dia

4,67(0,21)

7,29(0,80)

0,56(0,37)

1,72(0,54)

6 dia

3,03(0,27)

3,81(0,44)

0,65(0,14)

2,63(0,39)

7" dia

1,15(0,11)

0,95(0,21)

0,22(0,13)

2,00(0,46)

14" dia

5,44(0,67)

6,29(1,94)

3,01(0,67)

1,22(0,16)

21' dia
28 2 dia

1,27(0,58)

3,24(0,57)

1,03(0,66)

0,11(0,11)

1,51(0,36)

3,18(0,30)

1,69(0,27)

0,06(0,13)

Fonte: Yap et ai. ,2002

3.4.3 Resistência ao desgaste e à fratura
El-Kalla e Garcia-Godoy (1999a) mediram a força compressiva, força flexural,
microdureza e rugosidade de superficie de três compameros (Compoglass, Dyract e Hytac) e
compararam os valores com um cimento de ionômero de vidro modificado por resina
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(Vitremer) e uma resina composta (Z100) usados como controle. A manipulação dos materiais
foi realizada de acordo com as instruções dos fabricantes.
Os testes de força compressiva foram realizados em uma máquina Instron na
velocidade de 5mm/min. A resina Z100 apresentou os valores maiores de força compressiva.
Todos os compômeros tiveram valores superiores ao vitremer de acordo com a TAB. 5.
Os valores de distorção sob compressão mostraram dados maiores para o Compoglass

e Dyract do que para Z100 e um valor maior para o Dyract do que para o Hytac e Vitremer.
Nos resultados dos testes de resistência à compressão a força do Vitremer (33,1 MPa)

foi menor do que a do Hytac (97,9 MPa), que foi menor do que a Z100 (135,6 MPa). Os
valores do Dyract (64,3 MPa) e do Compoglass (61,3 MPa) foram significativamente menores
do que os do Hytac e Z100 e significativamente maiores do que os do Vitremer.

Tabela 5 - Força Compressiva
Material

Força Compressiva(MPa e SD)

Tensão (distorção) Maxima

142,0 +/_ 24,0

6,2 4 /._ 1,1 aCE

228,0 +/.27,0 AB

6,9 ±/.. 1,0 aCD

Dyract

202,0 +/_16,0 B

7,9 +/. 1,7 D

Hytac

256,0 +/_17,0 A

5,5 +I_ 0,4 CE

Vitremer
Compoglass

296,0 +/_52,0
5,0 L0,9 E
Z100
Letras iguais maiúsculas e minúsculas não são estatisticamente diferentes em P<0,05 e P<0,01 respectivamente.
Fonte: El-Kalla E Garcia-Godoy, 1999a

Dados de força flexural mostram diferença significativa entre Vitremer (24,9 MPa) e
Hytac (59,1 MPa). A resina Z100 foi significativamente mais forte do que todos os outros
produtos testados. Todos os outros valores de tensão de fratura para Vitremer, Hytac e Z100
foram significativamente menores do que para Compoglass e Dyract e são citados na TAB. 6.
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Tabela 6 - Força Flexural
resistência
compressão
(MPa e SD)

material

tensão máxima

força flexural

tensão de fratura
0,0059 +/_ 0,0021F

Vitremer

33,1 +/_ 5,4

0,0057 +/_ 0,0021C

24,9 +/..0,64 bD

Compoglass

61,3 ±L 23,9

0,0179 +/. 0,0071B

39,0 L27,5 abD 0,0182 'L 0,0072Ee

Dyract

64,3 +/. 16,1

0,0199 +/_ 0,0066B

43,8 +1.. 19,7abD

0,0202 +/_ 0,0066E

Hytac

97,9 L22,3

0,0112 +/_ 0,0030C

59,1 L20,7 aD

0,0114 +/_ 0,0031F

Z100

135,6 +/. 15,4

0,0104 +/..0,0019C

92,3 +L20,1

0,0106 +/_ 0,0019F

Letras iguais maiúsculas e minúsculas não são estatisticamente diferentes em P<0,05 e P<0.01 respectivamente.
Fonte: El-ICalla E Garcia-Godoy, 1999a

Os dados de microdureza e rugosidade de superficie estão na TAB. 7. Os valores de
microdureza e rugosidade de superficie do Compoglass e Dyract não foram estatisticamente

diferentes. 0 Hytac apresentou valores de microdureza maiores do que o Vitremer,
Compoglass e Dyract e todos os produtos testados apresentaram valores menores do que a

resina composta Z100. Os valores de rugosidade de superficie do Compoglass, Dyract, Hytac

e Z100 não foram estatisticamente diferentes, porém,

o Vitremer mostrou valores

signi fi cativamente mais altos do que o Dyract, Hytac e Z100.
Tabela 7 - Microdureza
Material
Vitremer
Compoglass
Dyract

Microdureza (VHN)
41,0 +/_ 4,5 A
33,0 +/_ 11,3

aA

31,0 41. 8,2 aA

Rugosidade de superficie
1,03 L0,38 b
0,83 41_ 0,34 bc
0,61 L0,35 c

Hytac

51,0 +/..10,0

0,63 +L0,22 c

Z100

97,0 +L 7,8

0,67 +/_ 0,36 c

Letras iguais maiúsculas e minúsculas não são estatisticamente diferentes em P<0,05 e P<0.01 respectivamente.
Fonte: El-Kalla e Garcia-Godoy, 1999a
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El-Kalla e Garcia-Godoy (1999a) concluíram que os resultados de força compressiva,
força flexural e microdureza dos tits comp8meros testados, Compoglass, Dyract e Hytac,
foram maiores do que o Vitremer, porém, menores do que a resina Z100. 0 Compamero
Hytac apresentou as melhores propriedades mecânicas no grupo dos compômeros. A
rugosidade de superficie dos três compômeros e da resina composta não foi significantemente
diferente.
Geurtsen; Leyhausen; Garcia-Godoy (1999) pesquisaram a influência do pH e ação
enzimática na microdureza superficial e na liberação de flúor de quatro comp8meros.
Prepararam os quatro materiais (Compoglass F, F 2000, Experimental Compomer e Dyract
AP) de acordo com os fabricantes com tamanhos iguais, espessura de 2mm e 5mm de
diâmetro. Para cada tipo de solução empregada foram utilizadas 15 amostras de cada material
e 5 amostras de cada material foram usadas como controle para determinação da microdureza.
Após a polimerização, as amostras foram armazenadas por 24 h a 37° C e 100% de umidade
relativa. A seguir, três amostras de cada material foram deixadas a 37° C durante 6 dias em
5m1 de água destilada, em 5m1 em meio ácido I, em 5m1 meio neutro II ou em 5m1 de meio
neutro III. As soluções foram repostas a cada 48 h. Cinco amostras de cada material foram
armazenadas secas a 37° C para determinação da microdureza.
Os autores avaliaram a influência do pH e ação enzimática na microdureza de quatro
comptimeros. Mediram a dureza inicial das cinco amostras mantidas secas por 24h após a
polimerização. Estas medidas foram realizadas após 24h, 48h e 6 dias. Os resultados
mostraram uma microdureza constante no grupo controle, exceto no F 2000 que apresentou
um aumento na dureza de superficie no período inicial (24h após a polimerização) e 24h na
segunda medida, permanecendo constante após este período.
Todas as amostras revelaram uma redução na dureza em comparação com o grupo
controle. Para todos os comp8meros, exceto o Compoglass, a dureza Vickers das amostras
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armazenadas em vários meios não foi estatisticamente diferente após 6 dias. A amostra de
Compoglass armazenada em água deionizada foi significativamente mais dura do que as

amostras mantidas nos demais meios. No entanto , as amostras de F 2000 e EC foram
significativamente mais duras do que o Compoglass e o Dyract.
El-Kalla e Garcia- Godoy (1999b) avaliaram a resistência à fratura de molares
deciduos com tratamento pulpar restaurados com diferentes materiais restauradores adesivos.

Selecionaram 80 molares deciduos indicados para exodontia e com pelo menos dois
terços de raiz remanescente. Na entrada dos canais foi colocada uma camada de óxido de

zinco e eugenol (IRM, Dentsply/Caulk, Milford, DE, USA) coberto com duas camadas de
hidróxido de cálcio (hydroxyline, George Taub Products, Inc., NJ, USA) e os adesivos foram

colocados de acordo com os fabricantes.
0 grupo 1 foi o grupo controle e as restaurações foram realizadas com amálgama
(Dispersalloy, Dentsply/Caulk)

e no grupo 2 utilizaram amálgama adesivo onde o

Dispersalloy foi aderido à cavidade com Amalgambond Plus (Parke 11, Farmingdale, NY,

USA).
No grupo 3 o material escolhido foi o Dyract (Dentsply/Caulk) e no gurpo 4 Single
Bond / Z 100 (3M). Os testes foram realizados em uma máquina Instron em uma velocidade
de 5,0 mm/min e a força anotada.
As três restaurações adesivas mostraram uma significativa maior resistência à fratura
do que o grupo controle. Não houve diferença entre Os três sistemas adesivos, no entanto, os
molares restaurados com Single Bond e Z 100 apresentaram maior resistência à fratura com
um menor desvio padrão.
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3.4.4 Selamento marginal

Morabito e Defabianis (1997) avaliaram, in -vitro, a qualidade do selamento marginal
de lesões de classe 1 em molares deciduos utilizando cimentos de ionómero de vidro

e

compômeros fotopolimerizaveis.
Utilizaram 80 dentes extraídos por razões ortodõnticas sem carie, armazenados em
solução fisiológica a 37° C e realizaram restaurações Classe I com 2 a 4mm de profundidade e
sem retenção mecânica. As amostras foram divididas em 4 grupos de 20 dentes cada. No grupo
1, as cavidades foram preenchidas com miracle mix (cimento de ionômero de vidro reforçado
com limalha - autopolimerizavel). No grupo 2, Photac fill Aplicap. (Cimento de ionâmero de
vidro — fotopolimerizavel), no grupo 3, Vitremer (Cimento de ionômero de vidro —
fotopolimerizavel) e no grupo 4, Dyract (RCMP fotopolimerizavel).
Todos os materiais foram utilizados de acordo com as instruções do fabricante e
submetidos a termociclagem para simular uma situação clinica. Os apices foram selados e
todas as superficies externas dos dentes foram revestidas com um verniz exceto a area 2mm ao
redor das restaurações. Os dentes foram submersos em uma solução corante de fiiccina por 24
h. Após, foram lavados em água corrente e seccionados longitudinalmente a partir do centro
das restaurações. As amostras passaram por avaliação estereomicroscópica para avaliar a
penetração da fuccina e avaliar o selamento marginal das restaurações.
0 Miracle Mix apresentou infiltração do corante na maioria das amostras e em 18 delas
houve evidências de bolhas. Nos dentes tratados com Vitremer, em dois casos houve a
penetração de corante em toda cavidade, em três casos a penetração foi superficial

e em 15

casos o corante envolveu as paredes do preparo sem envolvimento da parede pulpar. Em 15
casos houve a evidência de bolhas no material restaurador.
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Das 20 amostras de Photac Fill Aplicap, em seis a penetração foi superficial e em 14
houve penetração em todas as paredes, exceto na parede pulpar. Em seis casos as bolhas
estiveram presentes. No grupo do Dyract, não houve penetração do corante em 13 amostras,
enquanto que em sete a penetração foi muito superficial. As bolhas só foram evidentes em
quatro amostras.
0 Miracle Mix apresentou propriedades estéticas muito pobres, quase semelhantes ao
amálgama e alta rugosidade de superficie. O Vitremer e o Photac Fill apresentaram melhores
resultados estéticos, mas dificuldades de manipulação e contorno.
O Dyract apresentou as melhores propriedades mecânicas: bom selamento marginal,
ampla variedade de cores, cápsulas pré-dosadas e ação preventiva de liberação de fluor,
tornando o Dyract ideal para restaurações em crianças.
El- KaIla (1999) avaliou a adaptação marginal (no angulo cavo superficial e dentro da
cavidade) de três RCMP em cavidades de classe IeV eo efeito do ataque ácido na adaptação
marginal do esmalte, dentina e cemento. Sessenta molares deciduos sadios e com alguma
estrutura de raiz remanescente foram divididos em três grupos de acordo com o compômero
usado. Para cada compôtnero os molares foram subdivididos em classe I e classe V (10 cada)
e em cavidades condicionadas e não condicionadas (5 cada). As RCMP testadas foram o
Compoglass, o Dyract e o Hytac.
Nos grupos onde a superficie foi condicionada, aplicaram o ácido fosfórico a 37/0 por
15s e aplicaram o adesivo e o compôtnero de acordo com o recomendado pelos fabricantes.
Nas cavidades não condicionadas, cada adesivo e compômero foi aplicado de acordo com as
respectivas recomendações.
Nas restaurações de classe I a colocação do material foi em um incremento e nas de
classe II em duas camadas e o tempo de polimerização foi de 40s. 0 exame microscópico foi
com 200 e 500 vezes de aumento para inspecionar as diferentes interfaces dente-restauração
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(parede do esmalte-dentina, cemento-dentina e parede pulpar na interface com a restauração).
Após o exame microscópico, uma das metades de cada dente foi submetida ao exame de
microscopia eletrônica.
Houve uma boa adaptação dos três compômeros nas margens de esmalte-restauração e
cemento-restauração, exceto nas cavidades classe V não condicionadas e restauradas com
Dyract que mostraram significativamente mais gaps que os outros grupos. Não houve
diferença estatística significativa entre os dentes restaurados com Hytac e Compoglass com
ou sem condicionamento ácido. Nas cavidades de classe I não houve diferença entre os três
materiais com ou sem condicionamento Acido. As paredes de cemento mostraram boa
adaptação marginal dos materiais restauradores, com menor número de gaps. Na parede
pulpar e nos ângulos da cavidade o Compoglass e o Dyract tiveram adaptação melhor que o
Hytac e nenhuma diferença foi observada na parede pulpar de cavidades classe V e 1 entre
dentes com ou sem condicionamento Acido.
No conjunto, Compoglass e Dyract tiveram melhor adaptação A cavidade que o Hytac
e este, teve melhor adaptação quando condicionado.
Ainda segundo El-Kalla (1999) na microscopia eletrônica o Compoglass mostrou-se
melhor na adaptação ao esmalte, principalmente nas cavidades condicionadas. No cemento
teve boa adaptação e na dentina mostrou a formação de uma camada híbrida continua com
formação de tags de resina profundamente infiltradas nos túbulos dentinArios quando
condicionada. Nas superficies não condicionadas houve a formação de uma camada híbrida
muito fina e que estava perdida em algumas Areas, as tags eram curtas e não penetravam
profundamente.
0 Dyract apresentou resultados semelhantes ao Compoglass no esmalte e cemento,
porém, com uma camada mais fina de adesivo. A interface dentina-Dyract mostrou pesada e
profunda penetração nos túbulos com muitas ramificações laterais, mais que o Compoglass,
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porém, com uma camada híbrida mais fina. Onde não houve condicionamento, a camada

híbrida não era consistente, alguns taulos estavam vazios e houve uma penetração rasa em
outros.
Na microscopia eletrônica do Hytac havia uma fina camada de adesivo na interface e
se estendendo para a margem cavosuperficial da cavidade. Na dentina das cavidades

condicionadas houve a formação de uma consistente camada híbrida com presença de tags
profundas nos taulos dentindrios. Naquelas onde não foi realizado o condicionamento, a
camada híbrida foi inconsistente e houve penetração de tags somente em algumas Areas com
falta em outras.

0 autor concluiu que as RCMP testadas apresentaram boa adaptação marginal e são
materiais promissores para restaurar dentes deciduos. 0 condicionamento Acido total
previamente A. colocação das RCMP foi importante especialmente com o Dyract. Deve-se
tomar cuidado durante a inserção do material nos ângulos da cavidade para evitar o
deslocamento do adesivo nestes locais. Salientando principalmente, a necessidade de mais
estudos longitudinais para a confirmação destes resultados.

3.4.5 Desempenho em restaurações de classe ILl
Roeters et al. (1998) avaliaram o desempenho clinico do Dyract em cavidades classe I e
II de molares deciduos num período de 3 anos. A amostra foi composta de 55 crianças (27
meninos e 28 meninas) com 7 anos de idade, em média, seguindo um rigoroso protocolo
clinico.
Foram realizadas 91 restaurações (11 restaurações de classe I e 80 restaurações de
classe II) em cavidades preparadas nos molares deciduos. 0 primer foi aplicado em duas
camadas. Após a primeira camada, esperaram 30s, secaram suavemente com o jato de ar e
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polimerizaram por 10s. A segunda camada foi colocada, imediatamente seca, polimerizada por
1 Os e o compôtnero foi aplicado em camadas horizontais de no máximo 2mm para permitir
uma adequada polimerização em 40s.
Após 3 meses, 12 restaurações foram perdidas porque os pacientes abandonaram o
tratamento e em 40 restaurações houve exfoliação do dente deciduo. Uma restauração foi
recolocada após 6 meses e outra após 1 ano. Das 91 restaurações iniciais, 76 foram
acompanhadas por 2 anos e 37 por 3 anos, apresentando um desgaste do Dyract no esmalte
marginal. Este desgaste foi menor do que o desgaste da dentina quando oclusalmente exposta.
Segundo os autores, o método utilizado não foi adequado para medir o desgaste em
dentes deciduos, porque além das restaurações sofrerem desgaste, as superficies oclusais dos
dentes também apresentaram desgaste considerável. Em muitos casos o desgaste foi tão
extenso que a dentina oclusal foi exposta. Clinicamente, os desgastes das restaurações
prosseguiram, mas um valor confidvel não pode ser calculado. No entanto, em 3 anos de
avaliação clinica, não há evidências de que o desgaste possa ser tão rápido que a troca das
restaurações seja necessária antes da exfoliação do dente.
Marks et al. (1999a) avaliaram os resultados de 6 meses e 1 ano de acompanhamento
clinico de restaurações de resina composta modificada por poliacidos em comparação com
restaurações de amálgama em cavidades classe II de dentes deciduos.
Participaram da pesquisa 52 crianças (média de 6,9 anos) com cárie dentindria
diagnosticadas radiograficamente.

Restauraram 53 molares com comp ômero

(Dyract/Dentsply-Detrey) em combinação com um selante (Delton/JeJ) e 61 molares com
amálgama conservador (Tytin/Kerr) num total de 114 superficies restauradas. Foram
reavaliados em três momentos: Inicial (durante os 2 meses iniciais) 6 meses e 12 meses. A
estabilidade de cor do Dyract foi comparada com a coloração inicial. 0 diagnóstico de
recorrência de cárie foi baseado no exame clinico inicial, em 6 e 12 meses e em exames
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radiográficos iniciais e com 12 meses. A existência de gaps cervicais também foi
diagnosticada no exame radiográfico, indicando um espaço entre as paredes cavitárias e a
restauração.
No exame inicial 53 restaurações de Dyract e 61 de Tytin foram avaliadas. 0 tempo
necessário para o preparo foi semelhante para os dois materiais, no entanto, o tempo de
tratamento do Tytin (9,4min, 2,6 min desvio padrão) foi significativamente menor que o do
Dyract (I2min, 3,3 min desvio padrão).
Aos 6 meses, 51 restaurações de Dyract e 56 de Tytin foram reavaliadas, mostrando
que todas as de Dyract ainda estavam presentes, sem cárie secundária ou manifestação
dolorosa. Um dente do grupo do Tytin foi perdido devido à morbidade pulpar de etiologia
desconhecida e sete restaurações foram perdidas pela ausência de duas crianças.
No intervalo de 12 meses, 44 Dyract e 57 Tytin foram computadas. Comparando-se
com a avaliação aos 6 meses, três restaurações foram perdidas pela ausência das crianças e
quatro devido a dentes que foram exfoliados. Uma restauração foi recuperada de uma criança
ausente na avaliação de 6 meses. Todas as restaurações de Dyract ainda estavam em uso e
nenhuma restauração de amálgama foi perdida. Uma restauração de Dyract apresentava carie
secundária ao exame clinico e foi refeita.
A adaptação marginal do Dyract aos 6 meses mostrou-se inferior do que no exame
inicial porém, na análise de 12 meses houve uma melhora significativa desta situação. No
entanto, o grupo do Tytin mostrou resultados significativamente inferiores de adaptação
marginal após 1 ano quando comparado com os indices iniciais.

Após I ano, o Dyract apresentou alteração de cor significativa em relação à coloração
inicial. Houve presença de radiolucidez embaixo de 13 restaurações de Dyract e quatro de
Tytin no exame inicial, não detectaram alteração desta radiolucidez em 12 meses e nem houve
novos casos durante este período. Gaps foram detectados em três restaurações de Dyract e três
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de Tytin no exame inicial e aos 12 meses encontraram cinco gaps no Dyract e seis no Tytin,
não havendo diferença estatística significativa neste fato.
Apesar da alteração de cor, a conclusão deste estudo torna claro que o compômero
(Dyract) é uma alternativa de tratamento viável para restaurações de dentes deciduos quando
comparados As restaurações de amálgama (Tytin).

Mass; Gordon; Fuks (1999) compararam o desempenho clinico de um compômero
(Dyract) em restaurações interproximais de molares deciduos com restaurações classe II de
amálgama.
Os autores pesquisaram 107 restaurações interproximais (63 Dyract e 44 amálgama)
realizadas em molares deciduos entre os anos de 1994 a 1997 em 42 crianças de 3 a 7 anos de
idade com pelo menos dois molares deciduos com lesões de cárie interproximais pequenas ou

médias. Após anamnese e exame clinico foram realizadas radiografias interproximais
bilaterais.
No grupo do Dyract o preparo cavitário foi limitado pela remoção total da cárie com
canaletas de retenção nas paredes vestibular e lingual do preparo. As restaurações foram
avaliadas clinicamente no dia da confecção e em períodos de novas chamadas para avaliar a
cor, adaptação marginal, descoloração marginal e cárie secundaria, usando critérios descritos
por Cvar e Ryge.
Das 63 restaurações de Dyract avaliadas radiograficamente, duas apresentaram bolhas,
uma teve excesso marginal, e nove tiveram falhas na interface dente-restauração. Mínimos
excessos estavam presentes em seis restaurações de amalgama, e não houve bolhas ou defeitos
na interface dente-restauração, sendo estas diferenças estatisticamente significantes (p <
0,001). As restaurações foram acompanhadas por 1 ou 2 anos e todas as restaurações avaliadas
estavam clinicamente aceitáveis, com aparente lisura de superficie, sem cáries secundárias ou
fraturas e coloração satisfatória.
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Papagiannoulis et al. (1999) avaliaram o desempenho de um compômero em
restaurações classe II de molares deciduos, baseados em características clinicas, exames
radiográficos e critérios de avaliação indireta.

Selecionaram 25 crianças de 6 a 9 anos de idade (7,5 em média) com lesões cariosas
em dentina em primeiros ou segundos molares deciduos que necessitavam de restaurações do
tipo classe II. As cavidades profundas foram protegidas com cimento de hidróxido de cálcio
(Dycal, DeTrey/Dentsply, Konstanz, FRG). 0 PSA primer/adesivo foi colocado de acordo
com as instruções do fabricante e o material restaurador (Dyract, DeTrey/Dentsply, Konstanz,
FRG) aplicado em duas camadas. A primeira preencheu a cavidade proximal e a segunda o
restante da cavidade. Cada camada foi polimerizada por 40s e após a remoção da matriz,
novamente 40s. As restaurações foram avaliadas na fase inicial (1 semana após a inserção) e
após 6, 12 e 24 meses com exame clinico, exame radiográfico interproximal e análise indireta
através de moldes aleatoriamente escolhidos a cada nova chamada. 0 exame clinico foi
baseado nos critérios de Ryge modificados.
0 exame radiogrifico foi realizado no inicio, em 12 e 24 meses para avaliar a presença
de cárie secundária.
Modelos foram realizados no inicio, com 6, 12 e 24 meses com polivinilsilano
(reprosil HF, DeTrey/Dentsply, Konstanz, FRG) e com resina epóxica (Araldit, Ciba-Geigy,
Basel, Suíça) cobertos com ouro e as superficies oclusais foram avaliadas quanto
integridade marginal e desgaste mastigatório em um microscópio eletrônico.
Após 6 meses todas as 68 restaurações foram avaliadas, 64 restaurações (94%) foram

examinadas após 12 meses e 55 delas avaliadas após 24 meses (81%). Das 13 restaurações
que não foram examinadas após 24 meses, em cinco os dentes foram exfoliados e em oito os
pacientes não compareceram para a avaliação.
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Todas as restaurações estavam presentes e em plena função após 24 meses.Fraturas no
istmo ocorreram em 3% das restaurações, a forma anatômica mostrou leve alteração em 38%
dos casos e isto ocorreu entre o 6° e 12° mês. Após 24meses houve uma redução significativa
da integridade marginal em 44 % das amostras.
0 contato proximal estava alterado em 6% e 8% mostraram algum grau de
descoloração marginal. Todas as caries secundárias (6% após 24 meses) se desenvolveram na
margem cervical da restauração e não houve sensibilidade pós-operatória. 0 total de falhas foi
calculado nas restaurações que necessitaram de troca devido a carie secundaria ou fratura no
corpo da restauração (0% após 6 e 12 meses e 10% após 24 meses).
No exame dos modelos foi detectado desgaste oclusal em muitas restaurações após 12
e 24 meses, sem evidência de porosidade
O comptimero testado teve bom desempenho em cavidades classe II de molares

deciduos após um período de observação de 2 anos. Neste período o material apresentou
resultados clínicos semelhantes a outros materiais utilizados em dentes deciduos.
Marks et al. (1999b) compararam o desempenho clinico de um compômero (Dyract)
com restaurações de amálgama (Tytin) em restaurações classe II de deciduos em crianças com
atividade de cárie e avaliaram os resultados após 24 e 36 meses.
Foram selecionadas 30 crianças (4 a 9 anos com 6,7 anos em média) com duas lesões
de cárie interproximais detectadas em radiografia interproximal. Após 24 meses, 24 pacientes
puderam ser avaliados. Em dois casos houve exfoliação dental e em quatro, ausência das
crianças. Somente 17 pacientes foram avaliados após 36 meses. Em cinco pacientes ao menos
uma restauração foi perdida. E dois não compareceram a consulta.
Comparando os resultados de adaptação marginal do Dyract e Tytin separadamente,
nenhuma diferença foi notada no exame inicial, após 24 e 36 meses. Quando compararam o
resultado de ambos, o Dyract mostrou adaptação marginal

e lisura de superficie
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estatisticamente superior do que Tytin em 36 meses. Houve alteração de cor do Dyract neste

período e uma restauração foi perdida aos 18 meses devido A. cárie secundária. Duas
restaurações de Tytin foram trocadas, uma por problema pulpar de etiologia desconhecida aos
6 meses e outra por cárie recorrente aos 36 meses.

Cada material apresentou a formação de duas fendas cervicais no exame inicial sendo
que no grupo do Dyract somente uma persistiu até os 36 meses. 0 Dyract teve oito dentes

com radiolucidez embaixo da restauração e sete persistiram até os 36 meses, enquanto que
Tytin somente duas. Para nenhum material esta radiolucidez se modificou desde o exame
inicial até os 36 meses. Ambos os materiais obtiveram resultado satisfatório na restauração

classe II de molares deciduos.
Marks et al. (2000) compararam dois materiais indicados para restaurar cavidades de
classe II, avaliando 1 ano de resultados clínicos do cimento de ionômero de vidro reforçado
(Ketac Molar) e o compômero Dyract em molares deciduos. Realizaram 105 restaurações de

duas faces em molares deciduos de 43 crianças com 6,6 anos de idade em média (1,4 desvio
padrão). Restauraram aleatoriamente 53 dentes com Ketac Molar e 52 com Dyract seguindo

as orientações dos fabricantes, incluindo condicionamento ácido para o Ketac e Prime e Bond
2.1 para o Dyract. As restaurações foram avaliadas por dois pesquisadores no controle (2

meses após o tratamento) e após 12 meses. As cáries recorrentes foram avaliadas clinica e
radiograficamente. 0 tempo de trabalho foi relativamente maior para o grupo do Ketac (6min

e 10s) do que para o Dyract (5min e 88s). Após 2 meses, somente 38 restaurações de Dyract e
38 de Ketac puderam ser avaliadas e após 12 meses este número foi reduzido para 36 de
Ketac e 31 de Dyract, devido à ausência das crianças ou exfoliação do deciduo. Após 12

meses todas as restaurações estavam satisfatórias do ponto de vista clinico, nenhuma foi
perdida e não houve dor no pós-operatório. Houve cárie recorrente em uma restauração de
Ketac e duas restaurações de Dyract. Duas restaurações de Ketac e uma de Dyract tiveram
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que ser refeitas devido à fratura no corpo da restauração. Quanto à. adaptação marginal, após
12 meses não houve diferença significativa entre os dois materiais. A textura de superficie não
mudou durante 1 ano e nenhum desgaste foi registrado.
De acordo com os autores, em 12 meses de avaliação ambos os materiais foram
clinicamente equivalentes, exceto pelo tempo de presa do Ketac que é maior devido ao
processo de polimerização química.
Welbury et al.(2000) compararam a eficácia de uma restauração de compómero com

e

uma restauração de cimento de ionômero de vidro convencional em cavidades oclusais
proximais de molares deciduos com 42 meses de acompanhamento.

Os materiais selecionados foram o Dyract (compômero, Dentsply) e Chemfil superior
(cimento de ionômero de vidro encapsulado, Dentsply). Entre janeiro de 1995 e novembro de
1997 colocaram 56 pares de restaurações (31 oclusais e 25 interproximais) em 29 crianças de 4
a 9 anos de idade (6,7 anos em média).
Nas restaurações do compômero Dyract seguiram as recomendações do fabricante, ou
seja, sem ataque ácido e com duas camadas de Prime e Bond 2.1 (1' camada, 30s de espera,
lOs secagem suave com ar e lOs de polimerização; 2' camada, seca após a aplicação por lOs e
polimerização por 10s). A polimerização do compômero foi feita por 10s, tendo sido colocado
em camadas de no máximo 2mm para permitir o correto endurecimento do material.
O Chemfil Superior foi colocado de acordo com as instruções do fabricante sem agente
de condicionamento prévio. Após 5 min, a oclusão foi checada e foram removidos os excessos.
A restauração foi coberta com TPH Spectrum (Dentsply, resina composta)

O

acompanhamento foi feito seguindo os critérios de Ryge USPHS.
Quinze restaurações falharam no período de acompanhamento. Doze (80%) foram do
material Chemfil Superior e três (20%) do Dyract. 0 tempo de vida médio foi de 8 meses para

o Chemfil e 25 meses para o Dyract, quanto à forma anatômica, sendo o desempenho do
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Dyract significativamente superior do que o Chemfil. O Dyract também mostrou superioridade
quanto à integridade marginal (23 meses Chemfil e 36 meses Dyract), cárie recorrente,
descoloração marginal, manutenção do contato proximal e textura de superfície.
Attin et al (2000) avaliaram o índice de sucesso de uma resina composta (TPH —
Spectrum) e urna resina composta modificada por polidcidos (Compoglass) em restaurações
classe II colocadas em molares deciduos.
A amostra inicial tratada entre dezembro de 1995 e abril de 1996 compreendia 52
crianças (34 meninas e 18 meninos). Cada um dos 52 pacientes recebeu uma restauração de
resina composta (TPH — Spectrum, Dentsply, Konstanz, Alemanha) e uma restauração de
resina composta modificada por polikidos (Compoglass, Vivadent, Schaan, Liechtenstein) na
mesma consulta.
Três profissionais inseriram 190 restaurações, sendo 96 com TPH — Spectrum e 94 com
Compoglass. Inicialmente, aplicaram 93 restaurações em 10 molares deciduos e 97 em 2°
molares deciduos com isolamento relativo. As resinas compostas TPH — Spectrum foram
aplicadas com a técnica do ataque Acido total em combinação com o adesivo Prime e Bond 2.0
(Dentsply, Detrey). As cavidades restauradas com Compoglass não foram atacadas com ácido
antes da aplicação do adesivo SCA (Vivadent).
Além do exame clinico, a integridade marginal e forma anatômica foram comparadas
com réplicas em resina epóxica (Zeiser Blue-star, Gierbach Dental, Pforzheim, Alemanha) e
lentes de aumento em duas vezes. As restaurações que falharam e foram recolocadas no
primeiro ano do trabalho não foram avaliadas no segundo ano.
Quarenta e sete crianças (90,3%) foram novamente chamadas após 2 anos e 132
(69,5%) restaurações foram avaliadas (64 Compoglass e 68 TPH).

Seis restaurações de

Compoglass e três de TPH falharam após 1 ano; em 13 restaurações de Compoglass e 13 de
TPH as crianças mudaram de cidade; em 10 restaurações de Compoglass e 11 de TPH os
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elementos exfoliaram e em uma restauração de cada material os dentes foram extraídos por
razões ortodõnticas. Tres restaurações de Compoglass e cinco de TPH foram classificadas
como clinicamente inaceitáveis e falharam no 2 ° ano. Um dente restaurado com TPH —
Spectrum perdeu a vitalidade durante o 2° ano e foi diagnosticado como cariado. Todos os
outros dentes vitais na avaliação inicial permaneceram vitais durante 2 anos de avaliação.
Nenhuma sensibilidade pós-operatória foi relatada nestes 2 anos. A análise estatística
mostrou uma diferença significativa entre os dois materiais com respeito a alteração de cor (p=
0,0170). Nenhuma diferença foi observada para os outros critérios. As caries secundarias
foram avaliadas clinicamente e sem exame radiográfico. A freqüência foi igual para ambos os
materiais.
Gross; Griffen; Casamassimo (2001) avaliaram o desempenho clinico de dois
compômeros, Hytac e Dyract, em cavidades classe H de molares deciduos. A pesquisa foi
realizada com 49 crianças de 5 a 8 anos de idade com necessidade de restaurações classe II
em dois molares deciduos constatada nos exames clinico e radiográfico. Os critérios utilizados

foram os seguintes: lesão de cárie no esmalte e não na dentina, contato proximal e oclusal
com dentes saudáveis ou restaurados, sem indicação de terapia pulpar ou outro tratamento
restaurador e distante do período de exfoliaçã'o pelo menos 2 anos.
As amostras continham 92 dentes preparados por dois profissionais, com isolamento
absoluto, broca 330 de alta rotação, lavados, secos e pincelados com duas camadas de
adesivos como recomendado pelos fabricantes, as restaurações foram colocadas em camadas
de no máximo 2mm e polimerizadas.
Após 2 anos foram avaliadas 58 restaurações (63%). Oito dentes foram exfoliados

(12%). Apesar de o número de falhas ter sido menor para o grupo do Dyract , a diferença
entre os dois compômeros não foi significativa. 0 índice total de falhas foi de 10,3% após 2
anos.
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Attin et al. (2001) avaliaram o índice de sucesso em 3 anos de restaurações classe 11 de
molares deciduos realizadas com Compoglass (Comp6mero) e TPH Spectrum (Resina
composta híbrida), citados na TAB. 8.

Tabela 8 - Taxa de sucesso após 1, 2 e 3 anos para restaurações de Compoglass e TPH
Spectrum.
material

1 ano

2 anos

3 anos

Compoglass

93,6%

89,2%

79,5%

TPH Spectrum
Fonte: Attin et al. (2001)

96,9%

89,7%

85,8%

A amostra foi composta de 52 crianças com ao menos dois molares deciduos para
restaurar. Noventa e seis molares deciduos foram restaurados com TPH Spectrum com a
técnica de condicionamento acido total

e 94

restaurados com Compoglass sem

condicionamento ácido antes da aplicação do adesivo. As restaurações foram avaliadas em
1996 (inicio), após 1 e 2 anos de acordo com os critérios de Ryge. Após 3 anos, as
restaurações (46 Compoglass e 46 TPH) de 35 crianças foram reavaliadas. O índice de
sucesso foi de 79,5% para o Compoglass e 85,5% para a resina TPH após os 3 anos. Não
houve diferença significativa encontrada entre os dois materiais com respeito à. alteração de
cor, descoloração cavosuperficial, forma anatômica, integridade marginal e cárie recorrente.
Os autores concluíram que TPH Spectrum e Compoglass são materiais adequados para
restauração de molares deciduos.
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3.5 Vantagens

e desvantagens

Meyer; Cattani-Lorente; Dupuis (1998) salientaram que os compômeros possuem um
comportamento mais parecido com as resinas compostas do que com os cimentos de
ionômero de vidro. A falta de polimerização na ausência de luz, a pequena sorção de água,
conseqüentemente o efeito menor da água na dureza do material, os valores superiores de
propriedades mecânicas e a intensa diminuição na liberação de flúor são sinais de intima
relação com as resinas compostas. No entanto, o comportamento dos compômeros, in 'ilm,
sugere que eles são muito inferiores As resinas compostas.
De acordo com Berg (1998) os compômeros apresentam boas qualidades estéticas,
facilidade de uso, diminuição dos passos operatórios, são monocomponentes,
fotopolimerizaveis e suas características de manipulação são uma das melhores entre os
materiais existentes. Suas propriedades fisicas assemelham-se As da resina composta. Assim,
os compômeros estão mais para resinas compostas do que para cimentos de ionômero de
vidro e são reconhecidos como os melhores materiais para manipulação e colocação na
cavidade dentre os materiais adesivos.
Em geral, as RCMP liberam menor quantidade de flúor do que os cimentos de
ionômero de vidro, elas possuem melhor adesão quando o ataque ácido é realizado e
apresentam baixa resistência à abrasão. Por outro lado, suas propriedades estéticas são boas.
Mais pesquisas são necessárias para a confirmação da possibilidade de dispensar o
condicionamento ácido da superficie dentária. Como sua composição é mais para as resinas
compostas espera-se que seja dependente do ataque Acido dentário e assim suprimiria sua
maior vantagem preconizada pelos fabricantes. A TAB. 9 mostra as vantagens e desvantagens
de cada material (FEIGAL, 1999).
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A redução do tamanho das partículas do corpo dos compômeros mais recentes resultou
em grande melhora na resistência ao desgaste, aumento da força, melhor polimento e
liberação de flúor. Em comparação com os ionômeros modificados por resinas, eles

apresentam um limitado sistema dual de polimerização. Sua reação predominante é a
fotopolimerização e nenhuma reação de ácido-base pode ocorrer após o material absorver
água. (HSE; LEUNG; WEL 1999).

Tabela 9 - Vantagens e Desvantagens dos materiais restauradores estéticos

Material

Vantagens
Fotopolimerizivel
Adesão maior que o dente

Resina Composta

Comptimero

Melhor estética
Não necessita mistura
Extensas pesquisas
Melhores propriedades fisicas
Fotopolimerizivel

Muito boa estética
Não necessita mistura

Ionômero

modificado
por resina
composta

Foto e autopolimerizivel
Moderada liberação de flúor
Estética razoável
Mais resistente à fratura que o CIV
convencional
Alguma adesão química ao dente
Autopolimerizavel

Cimento de
Ionômero
convecional

Fonte: Feigal, 1999.

Alta liberação de flúor
Adesão química ao dente
Minima sensibilidade na mistura
Expansão térmica semelhante ao
dente
Minima contração de polimerização

Desvantagens
Não endurece sozinha
Não libera flúor
Alta expansão/contração
Técnica sensível
Necessita agentes de adesão

Pouco tempo de pesquisas
Minima liberação de flúor
Necessita agente de adesão
Necessita condicionamento
Técnica sensível
Sistema dois componentes
necessita mistura
Pouco tempo de pesquisas
Mistura sensível na fase inicial
Expansão térmica maior do
que o dente
Sistema dois componentes
Necessita mistura
Estética pobre
Presa demorada
Baixa força de adesão
Fracas propriedades mecânicas
e químicas
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No caso do Dyract, Mass; Gordon; Fuks (1999) afirmaram que o preparo cavitário é
substancialmente simplificado e há a necessidade de uma pequena remoção de estrutura
dental, diminuindo o tempo de trabalho e os riscos de falhas marginais.
Segundo Ruse (1999) as RCMP polimerizarn-se através de reação de polimerização
do radical livre, não possuem a capacidade de adesão a tecidos duros e apresentam níveis
significativamente menores de liberação de flúor do que os cimentos de ion6mero de vidro.
Apesar de baixo, o nível de liberação de flúor permanece ao menos por 300 dias.
Constantes reformulações deste tipo de material podem eventualmente torná-lo comparável
ou mesmo superior as resinas compostas, mas, como não polimerizam através de reação
Acido-base e não aderem a tecido duro, não podem ser classificados como cimentos de
ionômero de vidro e sim, como um outro tipo de composto dental.
De acordo com Marks et al. (2000) em 12 meses de avaliação, ambos os materiais
(cimento de ionômero de vidro reforçado e RCMP) foram clinicamente equivalentes, exceto
pelo tempo de presa do Ketac que é maior devido ao processo de polimerização química.
Garcia-Godoy (2000) ressaltou que nas propriedades de força de tensão, força flexural
e resistência ao desgaste os comp8meros são superiores aos cimentos de ionômero de vidro,
porém menos efetivos do que as resinas compostas.
Welbury et al. (2000) afirmaram que quando o compômero e o cimento de ionômero de
vidro são colocados em restaurações oclusais e proximais em molares deciduos, o compômero
mostrou-se superior em termos de forma anatômica, integridade marginal, descoloração
cavosuperficial, cárie recorrente, manutenção do contato proximal, textura de superficie

e

falhas de modo geral. Não houve sensibilidade pós-operatória em ambos os materiais.
Attin et al. (2000) salientaram que TPH — Spectrum e Compoglass mostraram taxas de
sucesso semelhantes após 2 anos de avaliação clinica em molares deciduos. As resinas
compostas modificadas por poliácidos necessitaram menos passos operatórios, sendo uma
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vantagem no atendimento de pacientes

pediatricos.

Sugerem a necessidade de

acompanhamentos clínicos longitudinais para avaliar o comportamento a longo prazo destes
materiais.
Segundo Christensen (2001) a colocação do comp6mero é relativamente simples, ele é
um material monocomponente, encapsulado e não é pegajoso. 0 acabamento e polimento sac)
realizados com os instrumentos rotineiramente empregados para polir restaurações adesivas.
Uma característica negativa dos compameros é que sua polimerização é feita somente
com o fotopolimerizador, não permitindo seu uso em Areas de questionável acesso à luz.
As propriedades fisicas dos comp6meros são inferiores is das resinas compostas mas,
superiores as dos cimentos de ionômero de vidro. Sua dureza de superficie

é

aproximadamente 50%, força compressiva 70% e força flexural 80% das resinas compostas
típicas. Os comp6meros apresentam uma grande variedade de cores, produzindo restaurações
com boa estética. Os comp6meros possuem contração de polimerização mas, podem expandir
até 3% devido à absorção de agua após a sua colocação.
De acordo com Burke et al. (2002) ao contrario dos cimentos de ionômero de vidro, os
compenneros liberam uma pequena quantidade de flúor (geralmente 10% em média do que
liberam os cimentos de ionômero de vidro convencionais) e parece que os compameros não
apresentam a propriedade do cimento de ionômero de vidro de serem recarregados com flúor
de aplicações posteriores.

3.6 Indicações e contra-indicações

Meyer; Cattani-Lorente; Dupuis (1998) sugeriram que os compameros simplesmente
não poderiam ser usados como substitutos das resinas compostas em aplicações clinicas. Os

fabricantes sabidamente limitam seu uso em situações de baixo estresse oclusal e, apesar de
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reconhecerem que os compômeros possuem melhor manipulação do que as resinas,
recomendaram que os clínicos respeitem as indicações dos fabricantes, ao menos até que
pesquisas de maior duração estejam disponíveis
De acordo com Marks et al. (1999b) apesar da alteração de cor,

o compômero

(Dyract) é uma alternativa de tratamento viável para restaurações de dentes deciduos quando
comparados as restaurações de amálgama (Tytin).
Baseados no desempenho clinico e radiográfico do material, Mass; Gordon, Fuks
(1999) salientaram que o Dyract pode ser uma alternativa viável para restaurar dentes
deciduos que precisam ficar na cavidade bucal por 2 anos.
Feigal (1999) observou que os compômeros foram bem sucedidos em casos de
restaurações de classe I e II em dentes deciduos apesar de que sua baixa resistência à abrasão
limite sua efetividade a longo prazo em areas de intenso contato oclusal.
Ruse (1999) afirmou que os dentistas deveriam ter mais conhecimento básico da
ciência dos materiais dentários para serem capazes de escolher criticamente os materiais
diariamente introduzidos no mercado. Através do conhecimento da estrutura do material,
podemos prever suas propriedades e sua melhor indicação, sendo muito importante que a
classificação e nomenclatura destes materiais sejam baseadas em sua estrutura para facilitar
sua escolha.
El-Kalla e Garcia-Godoy (1999b) defenderam que com o advento das restaurações
adesivas os preparos para tratamento pulpar deveriam ser mais conservadores para preservar
estrutura dental e evitar a deflexão das cúspides, sendo estas restaurações ótimas alternativas
para as coroas de aço.
Marks et al. (1999b) citaram que o amálgama (Tytin) e o compô mero (Dyract)
obtiveram resultado satisfatório na restauração classe II de molares deciduos, uma vez que aos
36 meses somente três restaurações foram perdidas (uma do Dyract e duas do Tytin) mesmo

Sc

em uma população com alto índice de cárie. Os autores sugeriram também que o Dyract pode
ser utilizado como uma alternativa para o amálgama em restaurações classe II de dentes
deciduos.
De acordo com Garcia-Godoy (2000) as indicações para o uso de compõmeros seriam
em lesões pequenas, dentes posteriores com cúspides enfraquecidas, restaurações que
necessitem estética, restaurações de classe III e V incluindo cárie de mamadeira, restaurações
conservadoras de classe I e II e em pacientes com preocupação ou alergia ao mercúrio. As
principais contra-indicações seriam em situações onde não é possível manter o campo
operatório seco, estresse oclusal intenso e desgaste natural da dentição, pacientes com
limitação de destreza manual ou pobre higiene oral, com alta atividade ou alto risco de cárie e
restaurações excessivamente amplas com contato cêntrico na restauração.
Gross; Griffen; Casamassimo (2001) verificaram que pelo baixo índice de falhas,
mesmo em populações com alta atividade de cárie, os compõmeros são indicados como
alternativa para restaurações classe II de molares deciduos.
Segundo Attin et al. (2001) TPH Spectrum e Compoglass são materiais adequados
para restauração de molares deciduos. Os materiais obtiveram índice semelhante de sucesso,
porém como o Compoglass requer menos passos operatórios quando comparado com a resina
e apresenta maior facilidade de manipulação, este material poderia ser mais indicado,
especialmente em crianças de pouca colaboração.
Christensen (2001) indicou que naqueles casos onde há uma necessidade de
tratamento de longa duração os compõmeros são menos desejáveis do que as resinas
compostas devido à sua menor resistência e maior desgaste com a mastigação.
Guelmann; Mjor; Jerrel (2001) realizaram urna pesquisa com o intuito de obter urn
panorama das técnicas restauradoras de cavidades classe I e II de molares deciduos ensinadas
nos departamentos de odontopediatria das universidades dos Estados Unidos e Canadá.
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Quanto ao ensino do uso de resinas compostas, comp6meros e cimentos de ionômero
de vidro como alternativas de tratamento para o amálgama em restaurações classe 11 de dentes
deciduos, 47 escolas (87%) responderam que sim, mas 50% somente sob certas condições
Algumas contra-indicações para o uso de materiais estéticos em molares deciduos foram
listadas e estão resumidas na TAB. 10.

Tabelal0 - Contra-Indicações dos materiais restauradores estéticos
Escolhidas por > 50% das escolas

Escolhidas por < 25% das escolas

Higiene oral inadequada

Idade do paciente

Após pulpotomia ou pulpectomia

Alergia

Quando não for possível o isolamento absoluto
Restaurações com mais de duas faces
Margem subgengival
Restaurações amplas
Fonte: Guelmann; Mjor; Jerrel (2001)

Os autores concluíram que apesar da diversidade de materiais encontrada no mercado,
nas universidades da América do Norte o amálgama ainda continua a ser o material de escolha
para restaurações de classe I e II de molares deciduos Seria importante que estes dados fossem
confrontados com escolas de outros países e continentes para comparar os dados e assegurar
restaurações ótimas em dentes deciduos.
Segundo Burke et al. (2002) os comp6meros são amplamente utilizados em cavidades
de classe V e os fabricantes recomendam seu uso em pequenas restaurações de dentes
posteriores permanentes. Estes materiais podem, no entanto, ser considerados uma alternativa

viável para restaurações em locais de esforço mastigatório em dentes deciduos, já que muitos
trabalhos demonstram bom sucesso clinico em molares deciduos.

57

4 DISCUSSÃO

A tendência dos autores é de concordar que os comp6meros são essencialmente um
material resinoso com a adição de alguns componentes do cimento de ionômero de vidro.
(MEYER; CATTANI-LORENTE; DUPUIS, 1998; BERG, 1998; FEIGAL, 1999; HSE;
LEUNG; WEI, 1999; RUSE, 1999; CHRISTENSEN, 2001; BURKE et al., 2002).
Kielbassa; Wrbas; Hellwig (1997) afirmaram que a adesão dos comp6meros e
cimentos de ionômero de vidro modificados por resina A dentina de dentes deciduos, in vitro,
é baixa, diferentemente de Megid e Salama (1997) que afirmaram que o Dyract com o adesivo

PSA fornece moderadamente boa adesão à superficie dentindria vestibular de molares
deciduos cariados.
Segundo El-Kalla e Garcia-Godoy (1998) os comp6meros testados apresentaram
valores de força de adesão entre os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina e
as resinas compostas. Sendo que o Dyract apresentou força de adesão maior do que o
Compoglass, confirmando o que disseram Cehreli e Lsmen (1999).
El-Kalla e Garcia-Godoy (1998) e Cehreli e Usmen (1999) detectaram que em ambos
os materiais (Dyract e Compoglass), a força de adesão foi maior nos dentes deciduos do que
nos dentes permanentes.
De acordo com Burke et al. (2002) as resinas elastoméricas presentes no Dyract,
fornecem alguma flexibilidade ao mecanismo de adesão e ajudam a prevenir o deslocamento
das restaurações quando ocorrem forças flexurais nos dentes.
Garcia-Godoy e Hosoya (1998) afirmaram que quando as instruções do fabricante
foram seguidas na integra, o comp6mero teve uma pequena quantidade de estruturas do tipo
tag

nos taulos dentindrios, enquanto que no grupo com o ataque ácido prévio à colocação do
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compômero, uma camada híbrida com tags penetrando na dentina foi notada na maioria das

amostras.
Segundo Cehreli e Usmen (1999), o ataque Acido das superficies aumentou a força de
adesão nos dois compameros (Dyract e Compoglass) e no estudo de El-kalla (1999) houve um
melhor selamento marginal. Estes resultados contradizem Megid e Salama (1997) que
notaram que apesar do aumento do número de tags nos casos de condicionamento Acido,
houve uma menor força de adesão.
A quantidade total de flúor liberado pelos compômeros é significativamente menor do
que nos cimentos de ionômero de vidro ou ionômeros modificados por resina composta.
(BERG, 1998; YAP et al., 2002) e segundo Burke et al. (2002), esta quantidade está entre
10% e 30% da liberação realizada pelos materiais ionoméricos (este tipo de liberação de flúor
pode ser ineficaz do ponto de vista cariostAtico).
Segundo Geurtsen; Leyhausen; Garcia-Godoy (1999) a quantidade de liberação de
flúor decresceu significativamente com o passar do tempo enquanto que para Yap et al.

(2002) houve um acréscimo na liberação de flúor do Dyract no 14° dia.
El-Kalla e Garcia-Godoy (1999a) verificaram que os resultados de força compressiva,
força flexural e microdureza dos três compôtneros testados, Compoglass, Dyract e Hytac,
foram maiores do que o Vitremer, porém, menores do que a resina Z 100, concordando com
El-Kalla e Garcia-Godoy (1999b) onde os molares restaurados com Single Bond e Z 100
apresentaram maior resistência A. fratura.
De acordo com Morabito e Defabianis (1997) e El-kalla (1999) os compômeros
testados apresentaram boa adaptação marginal e são materiais promissores para restaurar
dentes deciduos. El-kalla (1999) ainda acrescentou que o condicionamento Acido total antes
da colocação dos compômeros foi importante, especialmente com o Dyract.
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Segundo Marks et al. (1999a) Feigal (1999) El-kalla e Garcia-Godoy (1999b) Marks
et al. (1999b) Gross; Griffen; Casamassimo (2001) Christensen (2001) Attin et al. (2001) e
Burke et al. (2002) os compômeros podem ser uma alternativa viável As restaurações de

amálgama em dentes posteriores na dentição decidua.
El-Kalla e Garcia-Godoy (1999b) afirmaram que as restaurações adesivas preservam a
estrutura dental, Areas de contato e fornecem melhor estética, além de permitir ao profissional
a escolha de restaurar na mesma sessão do procedimento pulpar ou posteriormente. Porém,
Feigal (1999) e Christensen (2001), ressaltaram que em casos de intenso contato oclusal e
necessidade de restaurações com longo tempo de duração, os compômeros seriam menos
desejáveis do que as resinas compostas, discordando de Meyer; Cattani-Lorente; Dupuis
(1998), que sugerem que os compômeros simplesmente não poderiam ser usados como
substitutos das resinas compostas em aplicações clinicas.
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5 CONCLUSÕES

De acordo com as pesquisas, revistas na literatura, sobre comp6meros até o presente momento
pode-se concluir que:

1) Os Comp6meros apresentam mais características das resinas compostas do que dos
cimentos de ionômero de vidro e suas propriedades são melhores do que os produtos
ionoméricos e piores do que as resinas compostas, exceto na liberação de flúor.

2) As propriedades que tornam os comp6meros mais populares em Odontopediatria são a
facilidade de manipulação, por não ser um material pegajoso, e a redução no tempo de
trabalho em relação às resinas devido à possibilidade de suprimir o ataque ácido.

3) A maioria dos autores indica os comp6meros para uso em Odontopediatria, inclusive em
restaurações classe II de molares deciduos. Alguns ressaltam a importância de limitar este
material em cavidades muito amplas, com intenso contato oclusal ou quando há a necessidade
de permanência da restauração por um longo tempo na cavidade bucal.
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