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RESUMO

grande a procura por um material restaurador que possa substituir o amálgama
dental, aliando As propriedades deste, a estética. A maioria dos pacientes deseja uma

restauração "da cor do dente", influenciados, em grande parte, pela mídia. Corn este
propósito, surgiram as resinas condensáveis que, segundo os seus fabricantes, são
materiais substitutos ao amálgama dental. Muitos deles, inclusive, possuem em suas
embalagens, instrumentos que se assemelham ao porta-amálgama para reforçar esta
idéia.

Contudo, percebeu-se, por meio de uma revisão de literatura, aqui apresentada,

que a idéia proposta pelos fabricantes, não se confirmou inteiramente.

As resinas "condensáveis" ou não, possuem contração de polimerização, o que
um grande problema, pois essa contração pode gerar infiltração marginal, sensibilidade

pós-operatória, rachaduras no esmalte, desadaptação marginal, etc. A for -ça desta
contração (tensão), é ainda mais importante que a própria contração de polimerização,
para causar os problemas citados. Quanto maior a força de contração, maiores são os
problemas acarretados. Nas "condensáveis" esta for-ça é maior que nas convencionais

(não condensáveis).

As resinas ditas "condensáveis" apesar de serem "brancas", são bastantes opacas e
oferecem poucas opções de cores, comprometendo um pouco a estética. E mesmo
proporcionando uma maior facilidade de manipulação, por serem menos pegajosas do
que as convencionais, são mais rígidas que estas, quer seja pela maior quantidade de
carga ou pela alteração da matriz e, ainda, necessitam de medidas auxiliares para

obtenção de um excelente ponto de contato proximal, como o uso de cunhas, matrizes
especiais, entre outros procedimentos.

Portanto, ainda é cedo para se concluir que esta nova categoria de material seja o
substituto para o amálgama. Na verdade, seriam necessários alguns aperfeiçoamentos
em suas fórmulas para melhorar a lisura superficial, a tensão de polimerização, a cor,
etc

INTRODUÇÃO

A busca constante de um material restaurador para dentes posteriores, que pudesse
conciliar resistência, adaptação marginal, radiopacidade, fácil manipulação e estética,
motivou um grande desenvolvimento estrutural das resinas compostas

Entretanto, apesar dos avanços nas propriedades dessas resinas, a confecção da

restauração ainda exige muitos cuidados que implicam em algumas dificuldades de
técnica. Dentre essas, destacam-se a inserção do material na cavidade e obtenção do
ponto de contato proximal adequado6 .

Na tentativa de facilitar a técnica restauradora, recentemente, surgiram as resinas
compostas híbridas "condensáveis",

uma nova

versão

das resinas híbridas

convencionais, que segundo seus fabricantes, possuem alto contendo de carga (mais de

80% em peso), profundidade de polimerização maior que 5mm, baixa contração de
polimerização e baixa taxa de desgaste5 .

Este trabalho de monografia procura, por meio de um levantamento bibliográfico,
obter maiores informações sobre esta nova categoria de material, que surgiu com o
firme propósito de ser um substituo ao amálgama.

1. REVISÃO DA LITERATURA

1.1. Histórico

Durante os últimos 30 anos, aperfeiçoamentos significativos na resistência ao
desgaste (níveis de desgaste similares aos do amálgama), na adesão com o esmalte e
dentina,

na resistência a. fratura, nos sistemas de aplicação

e protocolos de

polimerização, melhoraram grandemente o sucesso das resinas compostas posteriores 20

0 interesse em desenvolver um substituto para o amálgama convencional se
renova a cada dia, devido à exigência estética do paciente e à preocupação, por parte
deste, a respeito das informações de que o mercúrio associado as restaurações de

amálgama pode ser biologicamente arriscado, embora nenhuma reação adversa tenha
jamais sido estabelecida entre o material e reação biológica" . 26 Além disso, no fim dos
.

anos 90, houve pressão considerável em relação as alternativas ao amálgama dental,
devido as preocupações ambientais crescentes com respeito ao destino dos resíduos de
amdlgama20 .

A resina composta, também chamada de compo silo, tem sido usada na area
odontológica como um material restaurador estético por, aproximadamente, três
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décadas. Sua introdução, por Rafael Bowen, na Odontologia, na década de 60, abriu as
portas para oportunidades jamais imaginadas naquela época. Nenhum outro material na

história da Odontologia progrediu tanto com uma proporção semelhante. Sua presença
foi e continua sendo responsável por mudanças ou, até mesmo, pela eliminação de
muitos procedimentos tradicionais comumente associados à prática odontológica 25 .

Baseados nas melhorias da fórmula original das resinas compostas, muitos
dentistas começaram a substituir o amálgama por este material. Embora os resultados
iniciais parecessem promissores, o uso clinico mais intensivo revelou sérios problemas
em termos de deterioração clinica. Tipicamente, as restaurações posteriores exibiram
infiltração severa, cáries secundárias, perda substancial da forma anatômica

e

maloclusão decorrentes dos altos indices de desgaste 25 . Pelo fato das resinas compostas
sofrerem avanços tecnológicos constantemente e, principalmente, por serem
consideradas estéticas, estes materiais começaram a ser largamente utilizados em dentes
posteriores como um substituto para o amálgama de prata21 .

Muitos dos problemas eventualmente associados às formulações originais foram
resolvidos. Infelizmente, contudo, as características de manipulação permaneceram
relativamente inalteradas 19 . 0 grau de complexidade da técnica, especialmente em
cavidades classe II, manipulação e polimerização, é responsabilizado pelos altos indices
de cáries secundárias e/ou sensibilidade pós-operatória, comparadas com as restaurações
de amálgama de classe II.

A maioria dos pesquisadores e clínicos concorda que o material substituto para o
amálgama de prata, deve exibir características de manuseio, que sejam mais próximas
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possíveis às do amálgama. Assim, esse material deve ser capaz de ser inserido e
condensado ou compactado no preparo de um modo similar ao amálgama. Além disso,
ele deve, presumivelmente, apresentar propriedades mecânicas, químicas e fisicas que
sejam tão boas ou melhores do que aquelas do amdlgama 20 . E, ainda, a viscosidade da
resina durante a inserção do material deve ser suficientemente grande para a distensão
da fita matriz a fim de obter um contato proximal adequado 28.

Outras alternativas de restaurações estéticas para dentes posteriores, seriam as
restaurações indiretas de resinas e porcelana, que apesar de serem estéticas e possuírem
propriedades fisico-mecânicas adequadas, são técnicas que, muitas vezes, requerem
desgastes excessivos da estrutura dental, terceirização do trabalho e várias visitas ao
consultório dentdrio 35 .

Visto que muitas propriedades das resinas compostas são iguais ou melhores
àquelas do amálgama, elas são usadas mais comumente como alternativa nas
restaurações de classe I e II de amálgama em pré-molares ou restaurações pequenas a
moderadas em molares com contatos oclusais em esmalte. Restaurações grandes de
resinas compostas são colocadas em molares ou restaurações de cúspides (de forma
direta), mas essas restaurações são consideradas de risco em relação aos amálgamas
dentais. Embora, cada vez mais, essas aplicações estejam sendo exploradas em
avaliações clinicas, não ha nenhuma evidência direta de sucesso em longo prazo das
resinas compostas odontológicas como substitutas do amálgama em tais situações 20

Na tentativa de facilitar a técnica restauradora e para tentar preencher muitos dos
requisitos de um material substituto para o amálgama, os fabricantes introduziram
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recentemente no mercado uma nova família de materiais estéticos para restauração em
dentes posteriores: as resinas "condensáveis" ou "compactáveis" 6 . Estas diferem dos

compósitos convencionais, na quantidade de partícula de carga inorgânica na sua
composição (partículas grandes, de aproximadamente 50 micrometros, com superficies
irregulares associadas a partículas micrométricas o que lhe confere a classificação como
resina híbrida) 28

.

Pelo fato de uma característica familiar de inserção da restauração de amálgama
ser a condensação em incrementos, algumas resinas compostas novas têm sido
apresentadas como compósitos condensáveis. Este é um esforço em comercializá-las
como apresentando técnicas quase idênticas a da aplicação do amálgama. Na realidade,
esses produtos não necessitam de condensação da mesma forma do amálgama para
garantir uma massa coesa, livre de porosidades, com reação minima da matriz. Os
materiais são simplesmente mais duros e menos pegajosos do que os compósitos
convencionais, o que permite que eles sejam condicionados mais facilmente 2()

.

Na figura 1, pode-se observar o desenvolvimento das resinas "condensáveis - ,
desde o surgimento das primeiras formulações até aproximadamente os dias de hoje,
sempre na busca de aperfeiçoamentos que possam levar essas resinas a serem,
realmente, as substitutas para o amálgama.
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Figura 1. Desenvolvimento histórico das resinas compactáveis (condensáveis),
na odontologia 19

1980

1985

1990

1995

2000

•
Primeiras formulações

Primeiros ensaios

SOLIT

AL R

das resinas Compactáveis clínicos das resinas
compactáveis

SUREFIL

Primeiro
I PRIMM

misturado

ao compósito
TODAS AS OUTRAS
COMPACTA VEIS

1- PRIMM: (Polymer Rigid Inorganic Matrix Material) fibra de vidro fundido, misturada As resinas
convencionais.
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1.2. 0 que são resinas condensáveis?

Resinas Condensáveis (resinas de alta viscosidade, quando comparadas As resinas
tradicionais) são resinas compostas híbridas submicrométricas, que possuem, em geral,
partículas de carga inorgânica relativamente grande (50mm) com superficie irregular
associada As partículas micrométricas, com grande quantidade de carga (híbridas
pesadas), contêm mais que 80% de carga em peso, proeza obtida graças A minuciosa

distribuição de partículas de carga de tamanhos variados 18 .

Resinas compostas híbridas: compósitos que, como o próprio nome sugere,
possuem tanto micro como macroparticulas de carga.

Submicrométricas: assim denominadas devido ao fato de que a grande maioria dos
agentes de carga é menor que 1 p.m — 0.6 a 0.8, sendo as maiores partículas de no

máximo 2 pm em tamanho.
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1.3. Considerações gerais

0 termo "condensivel" só é corretamente aplicado em relação ao amálgama, pois
este, ao ser pressionado contra as paredes da cavidade, tem seu volume reduzido, sendo
que o mesmo não ocorre com as resinas ditas "condensáveis" 30 .

0 termo "compactável" designa um material restaurador que, quando sujeito
compressão, não apresenta diminuição volumétrica, mas sim, somente uma melhor
adaptação as paredes cavitárias em virtude dessa forga 21 . Na verdade, o que realmente
importa é que estas novas resinas com alta viscosidade conferem ao profissional uma
maior facilidade de manipulação, quando em comparação às resinas compostas
convencionais, devido sua maior rigidez 32

•

Vários fabricantes têm introduzido resinas condensáveis ou, mais precisamente,
resinas compactáveis, para restauração de dentes posteriores. Tipicamente, a diferença
entre estas e as convencionais, são o aumento da rigidez e a redução da "pegajosidade Entretanto, vários fabricantes têm afirmado que melhoraram as propriedades fisicas de
seus materiais17.
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A tabela 1, mostrada na página seguinte, lista os valores principais das
propriedades mecânicas, químicas e fisicas que parecem ser importantes nos materiais
"substitutos" do amalgama. 0 principal foco tem sido o desenvolvimento de ligas

condensáveis ou compactáveis.

A tabela 2, por sua vez, lista as principais propriedades clinicas de manipulação
para qualquer material restaurador direto.

A qualidade de caráter não pegajoso é importante por facilitar a transferência do
material das embalagens para o preparo cavitário. 0 material deve também umedecer as

superficies dentais, sua deformação (escoamento) deveria ser tal que os contatos
interproximais pudessem ser estabelecidos.

Para eliminar o caráter pegajoso, os experimentos com as primeiras composições,
no começo dos anos 80, alteraram as características das partículas (isto e, nível de
partículas, sua forma ou conteúdo das micropartículas). Infelizmente, o aumento das

partículas de carga além do que tem sido convencionalmente utilizado, simplesmente
resultou em porosidade e umedecimento insuficiente das partículas através da resina

matriz37 .

Essas resinas compostas

"condensáveis"

iniciais apresentavam uma

viscosidade tão mais alta do que as resinas compostas convencionais, devido a essas

modificações, que se tornava relativamente dificil, quase impossível, retirá-las de dentro
das pequenas seringas ou de um sistema de aplicação com dose única 2° .

Visto que é importante que as resinas compostas não apresentem esse caráter
pegajoso com os instrumentos odontológicos, ainda assim, é importante que estas
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apresentem alguma aderência com as paredes da cavidade. Portanto, o caráter de não ser
pegajoso ou "grudento" é apenas relativo. Recentemente, os pesquisadores eliminaram

este fator, por meio de uma leve alteração no conteúdo das partículas e, ao mesmo
tempo, reduziram a viscosidade da matriz mediante o uso de variados monômeros da
matriz. Isto assegurou escoamento suficiente de forma a permitir a adaptação da resina
composta ao preparo cavitário durante a "condensação" 2° .

TABELA 1. PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E MECÂNICAS DESEJÁVEIS
PARA MATERIAIS "SUBSTITUTOS" DO AMALGAMA

Propriedades desejáveis
Físicas
Coeficiente de expansão/contração térmica (ppm/°C)
Radiopacidade
Químicas
Contração de polimerização
Grau de polimerização (%)
Profundidade de cura (mm)
Solubilidade (% elutable monomer)

Mecânicas
Resistência à compressão (MPa)
Resistência à tração diametral (MPa)
Resistência flexural (MPa)
Módulo flexural (GPa)
Resistência à. fratura (Mpam 1/2 )
Resistência ao desgaste (gm/yr by Leinfelder wear
aparatus)

Valor

<25
= dentina

<1
> 65
>5
<1
> 300
> 70
> 100
> 10
> 2 .0
<10
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Tabela 2. CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS PARA MATERIAIS

RESTAURADORES DIRETOS

• 0 material não deve ser pegajoso, deve umedecer as superficies dos dentes, deve
ser de fácil transferência da embalagem para boca e ser compactável,
• Tolerante à umidade;
• Ao ser colocado na cavidade, deve ter fluidez sem recuperação elástica (não ser

vi scoeldstico);
• Alta resistência ao cisalhamento;

• Não haver problemas com relação ao acesso para a cura (polimerização) do
material (polimerização de grandes incrementos), polimerização química ou
possuir um excelente fotopolimerizador com grande penetração de luz-cura em
profundidade;
• Curar rapidamente, chegando, num breve espaço de tempo à dureza final, mas
com mínimo estresse residual;
• Pouca ou nenhuma contração na cura (polimerização),
• Ser facilmente esculpido, brunido ou polido (requerendo o mínimo de acabamento
e polimento).

19

RESINA CONDENSÁVEL X AMÁLGAMA DENTAL

Segundo Leinfelder, Bayne e Swift20, a viscosidade do amálgama dental é
relativamente baixa antes de sua presa inicial, podendo ser descrita com uma massa
plástica. A condensação do amálgama auxilia a posicionar, de forma mais próxima, as

partículas de liga residual (que não reagiram) e a aflorar para a superficie da restauração
os produtos desnecessários da reação, ricos em mercúrio. A massa mais condensada do
amálgama tem mais resistência à deformação, pois as partículas residuais estão em
contato intimo e os cristais da matriz em desenvolvimento mantêm a massa unida.
Quando isto é obtido interproximalmente, a força de condensação distorce a fita matriz
suficientemente para obter um contato proximal para a restauração final. 0 amálgama
mantém o contato. Por outro lado, as resinas compostas proporcionam pouca resistência
interna para agir contra a fita matriz, de forma que esta força a resina composta a
retornar, pelo menos parcialmente, a sua posição original. A resistência ao escoamento
seria chamada de comportamento de corpo de Bigham e seria a propriedade ideal para
as resinas compostas. Estas apresentam, ainda, respostas dependentes do tempo
(chamadas de tensões viscoelásticas ou viscoplásticas). A extensão completa de
deformação provocada pelo ato de inserção sobre a resina composta durante a
condensação não foi registrada. Alguma deformação

é recuperada. Portanto, a

condensação múltipla ou os passos de inserção são necessários para alcançar uma
adaptação final da restauração.

Algumas estratégias comerciais que empregaram a aproximação das partículas
para eliminar a "pegajosidade"

e criar as resinas compostas iniciais, incluem
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aglomerados das partículas fundidas, adições de partículas fibrosas e melhores arranjos
dos aglomerados das partículas de carga. Todas essas ações reduzem o comportamento
viscoeldstico da resina composta. Cada uma dessas estratégias encorajou as interações
de partículas que ajudaram a limitar a recuperação viscoeldstica.

Apesar das tentativas de imitar as propriedades de manipulação do amálgama, em
relação As resinas compostas "condensáveis", existem ainda outras qualidades de
importância daquele sobre estas.

Uma outra vantagem do amálgama é que ele toma presa quimicamente. Visto que,
as resinas compostas fotopolimerizáveis permitem tempo de trabalho mais longo, elas
apresentam obstáculos em relação A necessidade de um bom posicionamento da fonte
polimerizadora e ao fato de não funcionarem eficientemente em Areas de dificil acesso.
Portanto, alguns compósitos ou porções destes, podem não ser corretamente
polimerizados. A maioria dos procedimentos adesivos e resinas compostas necessitam
de 20 a 40 segundos de polimerização para cada incremento. Tempos maiores são
recomendados quando o acesso é deficiente. Alguns profissionais pós-polimerizam
(acrescentam um ciclo de polimerização adicional) nas superficies oclusais após o
acabamento. A alternativa, uma resina composta autopolimerizável, requer mistura, o
que tenderia a introduzir porosidade, comprometendo a resistência A fratura e ao
desgaste.

Uma vez inserida uma restauração de resina composta, mas antes da
polimerização final superficial do material, a anatomia primária deve ser esculpida na
restauração. A escultura é mais facilmente realizada com um instrumento de brunidura
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que pode ser apoiado ao longo das margens do esmalte da estrutura dental remanescente
ao passo que se realiza o contorno da anatomia oclusal. Esse é um procedimento
simples, visto que, a resina composta está relativamente "rid() pegajosa" As resinas
compostas sofrem acabamento

e polimento com o uso de brocas carbide,

microdiamantes e discos abrasivos, taças ou discos de borracha, impregnados ou não
com abrasivos e pastas de polimento. Todos esses passos prolongam o procedimento de
uso das resinas compostas em comparação com o uso do amálgama dental.

Os sistemas de resinas compostas "condensáveis" atuais foram projetados para
resolver alguns, mas não todos, os problemas relativos às necessidades técnicas
discutidas acima. 0 foco está, primariamente, na produção de resinas compostas que
possam ser manipuladas como o amdlgama20 .

PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DAS RESINAS HÍBRIDAS
"CONDENSÁVEIS" x RESINAS HÍBRIDAS CONVENCIONAIS

Vários são os pesquisadores que têm realizado trabalhos avaliando as resinas
"condensáveis", principalmente comparando-as com as convencionais, para verificar se
realmente esta nova classe de material é superior as tradicionais 1.2.15.28.34.14

Algumas das propriedades mecânicas das resinas de alta viscosidade
("condensáveis")
Nome comercial

Resistência à
compressão
410 (+ 35)

Resistência à
tração
61 (+ 12)

Resistência
flexural
153(+ 18)

340 (+ 28)

45 (+ 08)

120 (+ 22)

P60 (3M)

400 (+ 20)

58 (+ 10)

160 (+ 24)

Surefil (Dentisply)

396 (+ 30)

60 (+ 16)

148 (+ 16)

Z250 (3M)

405 (+ 15)

72 (+ 10)

151 (+ 29)

Tetric Ceram
(Vivadent)
Fill Magic
(Vigodent)

410 (+ 20)

70 (+ 14)

155 (+ 11)

400 (+ 18)

70 (+ 15)

155 (+ 24)

Fill Magic Condensável
(Vigodent)
ALERT (JP)

•

Fonte: Chain (Dental Gaúcho, ano 8 n°1, 2001).

Segundo o trabalho de Leinfelder e Prasad (1998) 21 , no qual eles avaliaram a
resina compactável Solitaire, esta demonstrou características de manuseio semelhantes
as do amálgama: não é pegajosa, como o material; não escoa e, ainda, permitiu criar

excelentes pontos de contato inter-proximais e desenvolver a anatomia oclusal de forma
similar à estrutura dos dentes naturais antes da fotopolimerização.

Affleck et al. (1999) 1 , avaliaram a infiltração marginal da parede gengival, com
margens em dentina, comparando três materiais "condensáveis": ALERT, Solitaire e

Surefil, tendo a resina Heliomolar como controle e utilizando duas técnicas: incremental
e único incremento. Microinfiltrações foram encontradas estendendo-se e incluindo a

parede axial em todo as amostras de Surefil e Solitaire e nas de técnica de incremento
único na Heliomolar. 0 grupo Heliomolar técnica incremental teve menor infiltração em

comparação aos grupos Heliomolar e Solitaire único incremento e Solitaire e Surefil
técnica incremental.

0 estudo de Gallo et al. (2000) 16 avaliou a microinfiltração em cavidades oclusoproximais de dentes permanentes, comparando, dentre outros materiais e técnicas, a
resina composta híbrida tradicional Z-100, com a resina híbrida compactavel Solitaire e

inserção incremental. Foram encontrados altos valores de microinfiltração, porém, nas
amostras restauradas com a resina composta

Z-100,

esses valores foram

significativamente menores do que aqueles encontrados com as amostras restauradas
com Solitaire. Resultados semelhantes, também observados em dentes permanentes,
foram relatados por Cardoso e Poskus (2000) 7 e Prakki et al. (2000)29 .

Ramos,

Myaki e Balducci (2000) 3° avaliaram a infiltração marginal em

restaurações ocluso-proximais em molares deciduos restaurados com resina composta

compactável ("condensável")

e, em sua pesquisa, não obtiveram diferenças

significativas entre os valores de infiltração marginal das resinas Solitaire e Z 100.
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Aw e Nicholls (1999)2 compararam a contração de polimerização de algumas
resinas condensáveis e puderam verificar, baseados também em trabalhos prévios que
utilizaram a mesma metodologia, que a contração de polimerização da resina Solitaire
(Kulzer) testada, não foi significantemente diferente das resinas híbridas convencionais
Z 100 (3M) ou TPH-Spectrum (Dentisply).

Suzuki (1999)36, avaliando a resistência ao desgaste, pôde concluir que algumas
resinas "condensáveis" usadas em seu estudo obtiveram uma maior resistência ao
desgaste que a resina híbrida convencional.

Rude11 et al. (1999) 31 realizaram um estudo com objetivo de caracterizar e
comparar algumas propriedades mecânicas de quatro resinas condensáveis (ALERT,
Solitaire, Surefil e uma resina experimental da Kerr, tendo a resina híbrida Herculite
como controle). Foram analisadas a resistência flexural e a força de resistência à
compressão, módulo flexural dos materiais citados. Os autores observaram que a
resistência flexural e módulo flexural da resina Solitaire foram significativamente mais
baixo que a dos outros compósitos "condensáveis" e que, em geral as propriedades
mecânicas das resinas "condensáveis" testadas foram similares as propriedades da
resina híbrida usada como controle.

Dang e Sarrett (1999) 12 em suas pesquisas encontraram como resultado o fato de
que as resinas "condensáveis" ALERT (Jeneric-Pentron) e Surefil (Dentisply/Caulk),
obtiveram valores de resistência ao desgaste semelhantes aos da resina híbrida Z100
(3M)

I
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Conforme o estudo in vitro de Ferracane, Choi e Condon (1999) 15 , no qual
avaliaram a resistência ao desgaste das resinas condensáveis ALERT (Jeneric-Pentron),
Pyramid Enamel (Bisco), Solitaire (Heraeus Kulzer), Surefil (Dentisply/Caulk),
comparando-as com duas resinas convencionais, Heliomolar ROP (lvoclar Vivadest) e
Z100 (3M Dental Products), perceberam que não houve diferenças significantes de
resultados entre as resina condensáveis e as não condensáveis.

Os resultados foram:

Desgaste por abrasão: o mais baixo desgaste por abrasão foi registrado pelos
dois compósitos não compactáveis, Heliomolar e Z100, e três dos compósitos
compactáveis, Pyramid Enamel, ALERT e Surefil.

Solitaire e Pyramid Dentin tiveram os maiores desgastes.

Desgaste por atrição: os resultados relembram os do desgaste por abrasão, o
mais baixo desgaste para Heliomolar, Z100, Pyramid Enamel, ALERT e Surefil e os
piores resultados para Solitaire e Pyramid Dentin.

Desgaste da cúspide antagonista de esmalte: Pyramid Enamel, Solitaire, Surefil

e Heliomolar resultaram em mínimo desgaste para a cúspide antagonista, enquanto que
ALERT, Z100 e Pyramid Dentin causaram significativamente maior formação de
facetas de desgaste.
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Kerby, Berlin e Knobloch (1999) 18 avaliando a resistência A fratura de algumas
resinas "condensáveis" puderam observar que a resina ALERT (Jeneric-Pentron) exibiu
alta resistência A fratura, enquanto que as resinas Belleglass (resina de laboratório)
Surefil (Dentisply/Caulk)

e

apresentaram resistências semelhantes A resina híbrida

testada, Herculite (Kerr).

K K. Choi et al.(2000) 11 avaliaram as propriedades fisicas e mecânicas dos novos
compósitos "condensáveis"ou "compactáveis" - ALERT (Jeneric-Pentron), Pyramid
Enamel (Bisco), Pyramid Dentin (Bisco), Solitaire (Heraeus Kulzer), Surefil (Dentisply)
- e compararam-nos com duas resinas compostas comumente usadas para restauração
direta em dentes posteriores - Heliomolar RO (Ivoclar Vivadent) e Z100 (3M)

Resistência à fratura: ALERT teve a maior resistência e Solitaire a menor; a
resistência A. fratura das resinas compactáveis foi similar As resinas convencionais.

Resistência flexural: Todos os compósitos compactáveis tiveram a resistência
flexural mais baixa do que a Z100.

Solitaire teve a mais baixa de todas.

Módulo flexural: Z100 teve o maior módulo flexural e Solitaire, o mais baixo

Profundidade de cura (2mm): A profundidade de cura, em incrementos de
2mm, foi medida somente para as resinas compactáveis. Pyramid Dentin, Surefil e
ALERT tiveram dureza interna (de fundo) igual ou maior que 80% da dureza
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superficial. A dureza interna da Solitaire e Pyramid Enamel foi somente por volta de

70% da dureza de superficie.

Profundidade de cura (5mm): Nenhum dos compósitos tiveram dureza interna
(de fundo) igual ou maior que 80% da dureza de superficie.

Contração de polimerização: A contração de polimerização dos compósitos

compactáveis foram similares ou maiores que os compósitos convencionais. Heliomolar
teve a mais baixa contração (de 1.9%), Pyramid Enamel e Solitaire foram os mais altos,
ambos excederam aos 3%.

Radiopacidade: Exceto a Solitaire, todos os compósitos testados tiveram

radiopacidade igual ou maior do que uma de igual espessura de alumínio.

Os resultados deste estudo mostraram que as propriedades fisicas e mednicas das
resinas ditas compactáveis foram similares aos das resinas híbridas convencionais

Segundo este estudo, as propriedades

fisicas e mecânicas das resinas

compactáveis foram similares as das resinas convencionais, não compactáveis. 0 maior
beneficio das primeiras está na facilidade de manipulação, devido sua consistência, do
que melhorias nas propriedades (fisicas e mecânicas).

Baseado neste trabalho, Thomas J. Hilton (2001) 17 comenta que as resinas ditas

"condensáveis" não têm um maior conteúdo de carga do que as resinas não
condensáveis, o que foi, ou ainda 6, usado como marketing pelos fabricantes para a
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venda deste produto Ao contrário, a alta viscosidade e a característica de manuseio,

únicas para esta classe de resina composta, resulta principalmente das alterações de
carga, forma, tamanho e distribuição. Como as propriedades fisicas e mecânicas das
resinas compostas dependem primeiramente do componente de carga, a similaridade das
propriedades fisicas e mecânicas entre as resinas não é surpreendente.

No trabalho de pesquisa de Eliza Burlamarqui Klautau (2000) 19 foram analisados
a rugosidade, o desgaste e a topografia microgrifica das resinas compostas: ALERT,
Solitaire, Surefil, Ariston pHc, Definite, Silux e Herculite XRV. Estes materiais foram

submetidos ao teste de resistência ao desgaste. Após análise do resultado foi possível
concluir que a resina ALERT foi o material que apresentou a maior rugosidade
superficial após o polimento.

Depois do teste de resistência ao desgaste, houve um aumento da rugosidade

superficial em todas as resinas compostas testadas, sendo que as resinas condensáveis
ALERT e Solitaire apresentaram médias estatisticamente superiores as demais.

Segundo o trabalho de Manhart, Chen e Hickel (2001)23, no qual eles avaliaram
três resinas compactáveis - ALERT (Jeneric-Pentron), Solitaire (Heraeus Kulzer) e
Surefil (Dentisply) - e outras três resinas não compactáveis - Definite (ormocerDegussa), Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent) e Ariston pHc (Ivoclar Vivadent) - quanto
ao módulo de elasticidade, dureza Vickers e profundidade de cura, a resina Solitaire

teve o mais baixo módulo de elasticidade e microdureza, a ALERT teve os valores mais
altos para estas características. Ariston pHc exibiu a mais baixa profundidade de cura e
ALERT, a mais alta. Tetric Ceram teve significantemente menor dureza do que

)

9

Definite, Surefil, Ariston pHc e ALERT. Baseados nesse resultados, os autores
constataram que o grupo de resinas compactáveis não é homogêneo, pois diferem muito
em suas propriedades fisicas e mecânicas, necessitando, por isso, de mais estudos.

30

COMPARAÇÃO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS ENTRE AS RESINAS
COMPOSTAS "CONDENSÁVEIS" DISPONÍVEIS NO MERCADO
ATUALMENTE
"Condensável"
Solitaire

Alert

Surefil

Fabricante

Heraeus Kulzer

Jenric-Pentron

Tipo de carga
Inorgânica

Vidro fluor alumínio
boro-silicato de bário
(26%),
Dióxido de silício
(30%), Vidro de fluor
silicato de alumínio
(5%).

Vidro de borosilicato de
bário, Silica,
Dióxido de
silício.

Dentsply/
Caulk
Vidro fluor
Alumínio
Boro-silicato
de bário.

Principais
componentes da
matriz orgânica

BIS-GA e monómeros
acrilatos
multifuncionais

Vo de carga
inorgânica por
peso e volume

Prodigy
Condensivel
Kerr

P60
3M

Fill Magic
Condens.
Vigodent

Zircóniasilica
(mesma
carga
inorgânica
da Z-100).

Vidro de
Mho,
Silica,
Vidro de
fluor.

BIS-GMA;
PCDMA;
Grupos de
dixnetacrilatos
Fibras vítreas.

BIS-GMA
(uretano
modificada)
TEGDMA

Boro-silicato
de bário,
alumínio,
Silica coloidal
(mesma carga
inorgânica da
Prodigy e
Herculite
(XRV).)
BIS-GMA +
RCA (aditivo
reológico)

BIS-GMA
BIS-EMA
UDMA

65% em peso e 90% em
volume

84% em peso

84% em peso 80% em peso e
62% em
e 60% em
volume
volume

Consistência

Boa. Mais próxima à
consistência das resinas
híbridas,

ôtima.

ótima.

Tamanho médio

Varia de 0,7 a 20 um

õtima Não
esta mais
quebradiço
(nova
fórmula).
-

83% em
peso e
61, 7% em
volume
6tima.

BIS-GMA
BIS-EMA
TEGDMA
em baixa
concentra9ão
81% em
Peso

0.8 um

0.6 iiii

Contração de
polimerização

2,8%

1,98%

2,1%

Profundidade de
polimerização
Módulo de
elasticidade
Libera
Fluor?
Cores disponíveis

3 mm

5 mm

6,0 GPa

Aprox. 1,0
um

1,8%

0,6 gm.
(0,01 a 3,5
p.m)
2,2%

5 mm

5 mm

5 mm

4 a 5 mm

17,6 GPa

11,4 GPa

11,93 Gpa

11,5 GPa

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

6 cores:A10, A20, A30,
B20, B30,1.

A2, Bi, C2 e
Clear.

A, B e C
(próx. A A2,
B1 e C2)

8 cores: Al,
A2, A3, B1,
CI.D2 e Extra
Light.
Cápsulas
unidose c/
0,20g cd.

A3, B2,
C2.

A3, B2,
C2.

Seringa c/
4g cd.

Blisteres
individuais:
0,I5g, 0,30
g e 0,45g.
Futurarnente o kit
completo
virá com o
Unibond.

de partículas

Apresentação

Seringa de 3g com
haste autoclavável.

Adesivo que
acompanba

Solid Bond P e S.

•

ótima.

Blisteres
Blisteres
individuais:
individuais:
0,15g, 0,30 g e 0,18g, 0,28 g
e 0,40g.
0,45g.
Optibond Solo
Bond 1
Prime 8
Bond NT

Fonte: revista Dental Gancho, v. 6 n. 2, 1999.

Single
Bond

-
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INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DE ALGUMAS MARCAS COMERCIAIS

Nome

(fabricante)
Surefil
(CaulkDentisply)
Filtek P60
ALERT
(JenericPentron)
Prodigy
Condensable
(SDS Kerr)
Pyramid
(Bisco)

restaurador
posterior
resina
condensivel
resina
condensivel
material
restaurador
estratificado

Apresenta

-

vão*
Casulos: 0,8,
0,28 e 0,40g

M ierodure

-

za
(Knoops)6
129,6

Res. A
Rugosidade6
Flexão
(MPa) 6
171,7
0,4 1

Seringas: 4g

113,6

183,3

0,10

Casulos:
0,15, 0,30 e
0,45g
unidose:
0,2g

130,9

178,7

0.58

68,6

154

-

seringas:
2,5g

esmalte:
115,9
dentina: 85,9

esmalte:
180,8
dentina:
165,5
81,0

esmalte:
0,17
dentina: 0,25

50,8
Seringa: 3g
unidose:
0,25g
Dados extraídos das bulas dos respectivos fabricantes.
Solitaire
(Kulzer)

•

Denominação
dada pelo
fabricante*
resina posterior
condensivel

resina
"poliglass"

0,12

SOLITAIRE

A Solitaire (Heraues Kulzer) foi a primeira das resinas compostas condensáveis a
ser introduzida no mercado.

E baseada em uma partícula única desenvolvida pelo professor Xu Hengchang,
em Beijing, China. Sua estrutura consiste de vidro de aluminiossilicato de bário moído e
com pequenas partículas de composição similar na superficie. Esta última fase é unida
superficie de partículas de diâmetro de 0,5 a 2,0 gm a elevadas temperaturas, criando
partículas maiores com uma textura áspera. Algumas dessas partículas podem ser
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maiores do que 10-15 Jim. De forma interessante, a incorporação desta nova partícula de
carga resulta em uma resina composta altamente resistente ao desgaste. A matriz da
resina composta inclui mais monômeros funcionais com a função de aumentar a dureza
da resina, contudo, este efeito não foi demonstrado. A perda de volume médio deste
material em experimentos de desgaste foi de apenas 50% daquele para o Clearfil AP-X
(Kuraray) e similar aos níveis do Z100 (3M) ou 6 a 8 p.m por ano (segundo Leinfelder
em Comunicação Pessoal). A geometria única do componente de carga do Solitaire cria
uma resina composta, sem presa, com comportamento condensável. Presume-se que isto
ocorra devido à fricção de uma partícula deslizando contra a superficie áspera de outra,
quando sujeita às forças de inserção. 0 caráter poroso das superficies da partícula de
carga também permite que a matriz da resina se engrene com partículas. E interessante
notar que quanto maiores as cargas usadas para levar o material na posição do preparo
cavitário, melhor as características de condensação. E importante o clinico selecionar
um calcador o maior possível para ser empregado, convenientemente, dentro dos limites
do preparo e empregar altas forças de compactação durante o procedimento de
condensação 33 .

ALERT

0 segundo material condensável introduzido no mercado foi o ALERT (JenericPentron). O ALERT é um acrônimo para tratamento restaurador estético semelhante ao
amálgama (Amalgam Like Esthetic Restorative Treatment). Sua consistência
condensável resulta da incorporação de fibras de microvidro cortadas como carga
adicional à carga de resina composta padrão híbrida, cortada de forma igual. As fibras
de microvidro individuais são menores do que 6 gm de diâmetro e maiores do que 20
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p.m de comprimento (com algumas se aproximando de 50 p.m). A carga híbrida para
ALERT é baseada em vidros de bário moídos e silica coloidal. A combinação geral
produz um comportamento de condensação e consistência, observado por alguns, que é
similar aquela do amálgama triturado.

Como o amálgama, esta resina composta posterior é fornecida em pequenas
embalagens de diferentes quantidades (chamadas de cápsulas I, 2 e 3). Após a remoção
da embalagem, o ALERT é retirado do recipiente com um porta-amálgama e inserido no
preparo cavitário. Devido à dureza das partículas de carga, são recomendados porta-

amálgamas plásticos ou cobertos com polímeros, ao invés dos metálicos convencionais,
normalmente usados. Caso contrário, ha o risco da parte interna do porta-amálgama
proporcionar uma coloração A. resina composta. Após cada aplicação da resina composta
no preparo, o incremento é condensado de maneira similar ao amálgama, utilizando um
instrumento convencional de condensação do amálgama. Caso a espessura da
restauração não exceder a 5mm, o fabricante a fi rma que os passos de polimerização
incremental não são necessários. Depois de finalizado

o procedimento

de

preenchimento, a restauração como um todo é polimerizada de maneira convencional 0
ALERT é um dos compósitos condensáveis ao qual o fabricante recomenda a
polimerização em incremento único.

Na Universidade de Minnesota, recentemente, foi demonstrado que

o

preenchimento dos preparos cavitarios com incremento único, em comparação com o
preenchimento incremental, produziu menos tensão sobre as cúspides vestibular e
lingual. A polimerização com incremento único apresenta vantagens distintas e é
recomendado por outros pesquisadores. Contudo, isto não deveria ser considerado como
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uma recomendação, a polimerização em incremento único das resinas compostas. As
cores mais escuras das resinas compostas são mais dificeis de polimerizar em
profundidades maiores do que 1,5 a 2 mm. 0 acesso para polimerização e a eficiência
do polimerizador nem sempre produzem o grau desejado de conversão 3 .

SUREFIL

0 Surefil (Dentsply/Caulk) possui excelentes características de manipulação que
são atribuidas à eficiência das partículas de carga de resina composta. Esta modificação
da carga é diferente daquela do Solitaire ou ALERT. 0 Surefil contém três diferentes
tamanhos de partículas (partícula média, partícula minima e microparticula), todas
caracterizadas por uma média de distribuição próxima. Isto permite uma alta densidade
de condensação com pouco espaço remanescente entre as partículas individuais. Esta
proximidade pode ser comparada com o preenchimento de um espaço completo com
bolas de basquete. Embora o espaço possa ser preenchido, uma grande quantidade de
espaço permanece. Mediante o preenchimento do espaço entre as bolas de basquete com
bolinhas de gude e, finalmente, com grãos de areia, a maior parte do espaço pode ser
preenchido. Por meio do emprego deste principio de maxima densidade de
condensação, altos indices de matriz com carga produzem bom comportamento de
condensação e proporcionam consistência similar a do amálgama. A resina composta
também apresenta boas propriedades mecânicas e demonstrou boa resistência ao
desgaste produzido clinicamente, em um estudo de um ano na Universidade de Tufs. 0
mesmo estudo clinico demonstrou que contatos proximais relativamente próximos
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poderiam ser gerados, de imediato, utilizando técnicas com emprego de matrizes,
cunhas e condensação, comumente utilizadas com amálgama.
0 Surefil atualmente está disponível em três diferentes cores e é encontrado em
pequenos recipientes cobertos com selos coloridos para indicar a cor. A resina composta
embalada agora está disponível em três diferentes quantidades, descritas como cápsulas
(unitária, dupla e tripla), relacionado com o sistema comumente usado para dispensar o
amálgama. Finalmente, um transportador de amálgama (tipo porta-amálgama)
embalado em seus kits originais com a resina composta, de forma a facilitar a
transferência do recipiente para o preparo cavitario 35 .

P60 (3M)

Segundo o seu fabricante, o 3M Filtek P60 para dentes posteriores é um
compósito fotopolimerizavel, radiopaco e com qualidade estética, especificamente
desenvolvido para uso em restaurações em dentes posteriores diretas ou indiretas A
unido à estrutura dental é feita por meio de sistema adesivo dental como 3M Single
Bond ou o 3M Scotchbond Multi-Uso.

0 material restaurador Filtek P60 é embalado em seringas e está disponível nas
cores A3, B2 e C2.

A carga inorgânica do material é de 61% em volume e é formada por partículas de
Zircônia e Silica, com tamanhos que variam entre 0,01 e 3,5 gm. A sua matriz orgânica
é formada por Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA.
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0 material deve ser aplicado em camadas, com incrementos de até 2,5 mm, que
devem ser polimerizados por 20 segundos. Seu modulo de flexão é relativamente baixo
em comparação a outros materiais similares, o que lhe confere flexibilidade. A sua
contração volumétrica est á em torno de 2%.

0 3M Filtek P60 é indicado para utilização nas seguintes situações:
•

Restaurações posteriores diretas;

•

Técnica do sanduíche utilizando ionômero de vidro;

•

Confecção de núcleos;

•

Imobilização de dentes;

•

Restaurações posteriores indiretas incluindo "inlays" e "onlays";

•

Reconstrução de cúspides dentais.

Cada marca comercial apresenta seu próprio tipo de partículas

e suas

particularidades. Em geral, são materiais que apresentam alta rigidez e radiopacidade,
média resistência, baixo desgaste e menor contração de polimerização, devido ao seu
alto conteúdo de carga inorgdnica27.
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VANTAGENS DAS RESINAS "CONDENSÁVEIS"

(em relação as convencionais)

- Possibilitam a obtenção de melhor ponto de contato e com maior freqüência4;
- apresentam uma menor contração de polimerização4;
- possibilitam a polimerização de um incremento mais espesso num intervalo de tempo
menor;
- fácil manipulação (não são "pegajosas");
- alta rigidez;
- alta e média resistência;
- radiopacidade

DESVANTAGENS:

- Dificuldade para se obter excelência estética (pouca opções de cores e diticil
polimento);
- existem poucos estudos disponíveis;
- são

mais caras;

- não são condensáveis como o amálgama.

OBSERVAÇÕES: Certas vantagens são discutíveis, por exemplo, o ponto de
contato
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Devemos considerar outros aspectos importantes para a obtenção de contatos
proximais em dentes posteriores restaurados com resinas, além da escolha do tipo de
resina7'31 . Entre eles, talvez os mais importantes sejam a matriz metálica de boa
qualidade e de tamanho adequado para a cavidade preparada, a cunhagem efetiva da
matriz e a possibilidade de afastamento prévio A sessão restauradora. 0 conjunto de
passos operatórios adequados que representam a técnica operatória praticada pelo
profissional somados a um bom produto resultam em um bom trabalhol4.
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QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS:

- Uso de resina composta de baixa viscosidade como base;
- qualidade da adaptação marginal e dos contatos proximais;
- qualidade da superficie após o polimento: algumas dessas resinas são mais densas
porque lhes foram colocadas fibras para dar maior resistência e quando sofrem
desgastes, ficam escavações no lugar onde se deslocaram essas fibras s;
- sucesso da técnica em um s6 incremento: com o advento das resinas "condensáveis"
surgiu a técnica do único incremento ("bulk"), na qual todo o compósito é inserido e
fotopolimerizado de uma só vez. Por ser simples, essa técnica facilitou muito o
processo restaurador, porém não mostrou bons resultados quanto à infiltração marginal,
originando tensões demasiadas sobre o dente, bem como falhas adesivas na interface
dente-restauração e falhas coesivas no material e na estrutura dental'''.

Por conta de sua alta rigidez, as resinas "condensáveis" provocam tensões, após a
polimerização, além de fratura, desadaptação marginal e muito estresse nas paredes
cavitárias. 0 nível de estresse pode levar a formação de rachaduras no esmalte“

A contração de polimerização acontece tanto com as resinas híbridas
convencionais como com as resinas "condensáveis", contudo, nas convencionais esta
contração é maior.

importante que o profissional da Odontologia entenda que a contração de
polimerização, por si s6, não causa o problema de infiltração marginal diretamente, mas
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sim, a tensão produzida por esta contração, uma vez que, se ela for maior que a união da
resina ou adesivo ao substrato dental, o resultado fatalmente sera presença de fendas,
margens descoloridas e sensibilidade pós-operatória.

Para entender melhor o fenômeno da tensão ou estresse de contração, vamos
analisar a lei de Hooke, a qual diz que tensão = alteração dimensional x rigidez, ou seja,
a rigidez ou módulo de elasticidade de um material é tão importante quanto sua

deformação, no caso aqui a contração de polimerização. Na verdade, não há relação
entre contração volumétrica e tensão de contração, mas sim, uma relação significante
entre esta última e módulo de elasticidade. Assim sendo, quanto mais carga tiver o
compósito, menor sua contração volumétrica, porém sera maior sua rigidez, causando
maior tensão de contração9 .

Influência da quantidade de carga

14
12
10

• Rigidez (GPa)
I Tensão (MPa)
1 Contração(Vol°/0)

8
6
4
2
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0 estresse de polimerização pode ser diminuído ou compensado, de acordo com a
técnica de polimerização da resina composta. Atualmente, duas são as melhores técnicas
preconizadas: a técnica estratificada, em que pequenas esferas ou cones são utilizados
para, progressivamente, restaurar completamente a estrutura dental destruída, e a
técnica simples de incrementos, na qual na camada final procede-se a escultura de uma
vez só e se polimeriza. Tal técnica já é há muito preconizada, no entanto, dispõe agora
de artificios de polimerização que comprovadamente diminuem a tensão de contração: a
técnica do pulso tardio (pulso delay).

Técnica estratificada:

Na técnica estratificada, pequenos incrementos (esferas, cones) são inseridos e
polimerizados

individualmente por

I,

no máximo 2 segundos, com urn

fotopolimerizador com intensidade de luz de ± 200 mW/cm 2 . Esse tempo, com tal
potência, é o suficiente para iniciar a polimerização, sem, contudo, ultrapassar o ponto
G da resina composta, aquele ponto a partir do qual a resina já não consegue mais se
deformar, pois já está muito rígida. Assim sendo, a contração ocorrerá, entretanto, a
resina ainda estará deformável, o que compensa em muito a tensão, ou seja, há um
alivio devido à deformação da resina ainda não completamente rigida 9 .

Técnica do pulso tardio

Esta técnica é mais rápida de ser executada e provê bons resultados corn menos
detalhes técnicos.
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Os autores observaram que a tensão de contração das resinas autopolimerizáveis
(pasta/pasta) apresentavam-se muito menor que a tensão das fotopolimerizáveis. A
resposta para este fenômeno é simples: apesar das autopolimerizáveis contraírem mais
que as resinas fotopolimerizáveis "condensáveis", as autopolimerizaveis possuem muito
mais tempo para relaxar toda a tensão induzida, diferente das fotopolimerizáveis que
têm que acomodar toda a tensão num intervalo muito mais curto.

Em outras palavras, o ponto G das resinas autopolimerizaveis é mais longo que o
das fotopolimerizáveis. Portanto, o que o clinico tem que fazer é protelar o ponto G para
que a resina tenha mais tempo na sua forma deformável para aliviar todo o estresse
induzido pela contração de polimerização 9 .

Para usufruir da melhor forma possível da polimerização tardia e estabelecer um
protocolo clinico, o profissional deve adicionar a resina em incrementos de 2mm até o
limite amelo-dentinário, polimerizando cada um deles por 30 segundos a 200 mW/cm 2
(pode-se afastar a ponteira de luz por ± 1 cm para conseguir essa intensidade com um
fotopolimerizador de 500 mW/cm 2). Quando chega ao incremento final, a cavidade deve
ser completamente preenchida, a escultura executada e a polimerização iniciada por 3
segundos a 200 mW/cm2 . Os procedimentos de ajuste, acabamento e polimento são
então executados (o que toma aproximadamente 3-5 minutos) e a polimerização final é

feita por 30 segundos a 500 mW/cm 2, sendo 10 segundos por vestibular, 10 por palatal e
10 por oclusal. Esta técnica, tem demonstrado diminuir a tensão de contração em até
34%, o que é muito promissor9.
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OBSERVAÇÃO: E fortemente sugerido utilizar uma resina de baixa viscosidade

("flow") na parede de fundo da cavidade a ser restaurada com uma resina de alta
viscosidade ("condensável") especialmente pela técnica do incremento único. Esse
artificio de técnica é importante por duas razões:

1- a resina "flow" escoa melhor e por isso possibilita melhor vedamento e
preenchimento;
2- ela funciona como um aliviador de tensões, pois possui um módulo de
elasticidade mais baixo e compensa a contração de polimerização de si própria e
da resina "condensável" a ser colocada sobre ela w .

Em relação à técnica restauradora, vários autores têm avaliado a utilização de um
primeiro incremento de uma resina composta de baixa viscosidade ("flowable")
previamente à resina composta "condensável

24,40, Para Leinfelder et al. (1999)20, a

utilização de um primeiro incremento de uma resina composta de baixa viscosidade
pode propiciar alguns fenômenos interessantes como um melhor molhamento das
superficies de esmalte e dentina, bem como facilidades na polimerização por esses
materiais possuírem menor módulo de elasticidade.
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TIPO DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Basicamente são três as formas de apresentação comercial:

- casulos
No caso de materiais acondicionados em casulos - ex.: Surefil (Caulk/Dentisply) e
ALERT (Jeneric-Pentron) - deve-se usar um porta-amálgama de plástico ou um "portaresina". Esta forma de apresentação facilita imensamente a colocação do material na
cavidade e sua posterior condensação, assemelhando-se à técnica usada para restauração
de amdlgama6 .

- unidose
Na apresentação em unidose, o material é levado diretamente do "compule" para a
cavidade, de forma semelhante à técnica restauradora dos compômeros 6 .

seringas

Quando o material é acondicionado em seringas, a técnica de inserção é similar
usada para as resinas compostas híbridas tradicionais6.
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DISCUSSÃO

Por se tratar de um material relativamente novo no mercado, muitas discussões
são vistas, muitas controvérsias existem de um trabalho de pesquisa para outro e muitas
diferenças em termos de propriedades, apresentação e características são observadas
entre uma marca comercial e outra.

importante salientar que muitas das vantagens referidas pelos fabricantes são
discutíveis. Contudo, o que a maioria dos pesquisadores concordam, é que as resinas
"condensáveis" diferem (para melhor) das resinas híbridas convencionais apenas na
facilidade de manipulação, pois as propriedades fisicas e mecânicas, de ambas (híbrida
convencional e "condensável") são

similares, sendo que em muitas vezes, as

convencionais são superiores.

0 aumento da utilização de resinas compostas em dentes posteriores vem se
tornando uma realidade, principalmente pela mudança da concepção do padrão de
estética pela população, padrão este, oriundo do aparecimento de diversos materiais
restauradores considerados estéticos9.
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Desta forma, algumas pesquisas são realizadas para testar estes materiais, para
verificar ou, pelo menos, supor como estes irão se comportar clinicamente. E dentre
estes, as resinas "condensáveis" apresentam-se como uma classe de material que foi
recentemente lançado no mercado odontológico, na busca de facilitar e melhorar as
propriedades fisicas e mecânicas em relação as resinas híbridas convencionais existentes
no mercado. Tudo para se conseguir uma técnica mais simples de confecção da
restauração, tanto de inserção, quanto da reprodução do ponto de contato e restaurações
estéticas com maior longevidade clinica.

Pelo fato de ser um material recente no mercado, poucas pesquisas existem
envolvendo esta classe de resinas, mas já há bastante controvérsia na literatura,
principalmente em relação à possível superioridade as propriedades das resinas híbridas
já existentes.

Neste sentido, Choi (2000) 11 e Ruddel et al. (1999)3 ' comparando as propriedades

mecânicas das resinas "condensáveis" com as da resinas híbridas convencionais,
verificaram que as propriedades mecânicas (resistência flexural, força de resistência
compressão, modulo flexural) destas resinas "condensáveis" foram similares as das
resinas híbridas convencionais.

Enquanto Knobloch, Kerby, Seghi (1999) 18, Manhart et al.(2000) 22 e Suzuki
(1999) 36 avaliando a resistência ao desgaste, puderam concluir que o desgaste da
,

maioria das resinas "condensáveis" é bastante reduzido, sendo em alguns casos, inferior
ao desgaste encontrado nas resinas híbridas convencionais. Recentes pesquisas
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laboratoriais e clinicas têm mostrado que, dentre as várias resinas condensáveis, a

Surefil (Caulk/Dentisply) tem se destacado, apresentando baixos indices de desgaste28

Já Dang e Sarrett (1999) 12, Ferracane, Choi, Condon (1999) 15 e Ruddell et al.
(1999)31 , em seus estudos, não obtiveram diferenças signi fi cativas em relação
resistência ao desgaste entre resinas "condensáveis" e resinas híbridas convencionais.

Ramos, Myaki e Balducci (2001) 3° avaliaram a infiltração marginal "in vitro" de

restaurações com resinas "condensáveis" e resinas convencionais em dentes deciduos e
não encontraram diferenças com significado estatístico. Avaliando também a infiltração
marginal, Affleck e Denehy (1999) 1 , Cardoso e Poskus (2000)7, Prakki et al. (2000)29,
Gallo et al. (2000) 16 constataram melhores resultados em relação à microinfiltração,

quando usada a técnica incremental, tanto para resina "condensável" como para resina
híbrida convencional. Comparando uma resina com a outra, os melhores resultados
foram obtidos com a resina convencional. Nessa questão não há quase controvérsia na

literatura.

Uma das vantagens amplamente divulgada pelos fabricantes destas resinas

"condensáveis" foi a de que apresentariam uma menor contração de polimerização,
porém isto está bastante indefinido na literatura2'3'11 '27'33,35 e com bastante variação de
uma marca comercial para outra.

Nesse aspecto, alguns pesquisadores

2

11,26 realizaram trabalhos científicos para

verificar este fato, entre eles, destacam-se Aw e Nicholls (1999)2 que compararam a
contração de polimerização de algumas resinas "condensáveis", e puderam verificar,
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baseados também em trabalhos prévios que utilizaram a mesma metodologia, que a
contração

de

polimerização

da resina Solitaire

(Kulzer) testada, não foi

significantemente diferente das resinas híbridas convencionais Z 100 (3M) ou TPH-

Spectrum (Dentisply).

No trabalho de Choi et al. (2000) 11 , os autores afirmam que a contração de
polimerização dos compósitos compactáveis ("condensáveis") testados foram similares

ou maiores do que os convencionais (não compactáveis). A resina híbrida convencional
Heliomolar teve a mais baixa contração (± 1.9%), enquanto que a Pyramid Enamel e

Solitaire foram os mais altos, ambos excederam 3%.

Ratificando os resultados favoráveis para as resinas híbridas convencionais,
Pearson et al. (1999) 26 verificaram em seus estudos que a resina condensavel ALERT
(Jeneric-Pentron) apresentou maiores forças de contração de polimerização, enquanto

que as outras resinas testadas tiveram valores semelhantes A. resina híbrida testada

0 que é considerado pelo fabricante como uma grande vantagem, ter menor
contração de polimerização, na verdade não 6, pois não há relação entre contração

volumétrica e tensão de contração, mas sim, uma relação significativa entre esta última
e o módulo de elasticidade. Assim sendo, quanto mais carga tiver o compósito (6 o que
se diz das resinas "condensáveis", que são compósitos com alto conteúdo de carga),
maior também a sua rigidez, causando maior tensão de contração. Isso nos leva a uma
conclusão: a de que nem grande quantidade de carga, nem alto módulo de elasticidade
(rigidez) são propriedades favoráveis A resina composta, a contração volumétrica é
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basicamente um número inútil para predizer o comportamento clinico de uma resina
composta9 .

Outra controvérsia encontrada na literatura, diz respeito a resina Solitaire, que
segundo alguns estudos 2° é considerada uma excelente resina nesta nova classe de
material, "condensáveis", já em outros trabalhos, esta mesma resina é considerada
como a resina "condensável" com o pior desempenho, (propriedades fisicas, químicas e

mecânicas) 26,11,16.
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CONCLUSÕES

Apesar dessas novas resinas serem chamadas de "condensáveis" pelos fabricantes
e de algumas marcas comerciais possuírem em sua embalagem um instrumento que se
assemelha a um porta-amálgama, com o propósito de fortalecer a idéia de substituto do
amálgama, ainda é muito cedo para tal afirmativa, porque além de não termos um
acompanhamento clinico longitudinal, por se tratar de um material relativamente novo
no mercado, ainda sabemos que este material não é condensavel como o amálgama, pois

não tem seu volume reduzido ao ser pressionado contra as paredes da cavidade. Devido
a essa característica, muitos pesquisadores preferem chamar estas novas resinas de
"resinas compactáveis" e não condensáveis como queriam os fabricantes.

Seriam necessários, alguns aperfeiçoamentos nas fórmulas desses materiais, para
melhor lisura superficial, tensão de contração, cor, etc. Seriam necessários também,
mais estudos para avaliar esta nova categoria de material, com um maior
acompanhamento clinico, para que se possa verificar como ele se comporta na cavidade
bucal, que é um meio totalmente adverso em que a restauração estará sujeita as tensões
da mastigação, ácidos, corantes, bactérias, situações de alta e baixa temperatura, entre
outras coisas.
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O que se espera é que, num futuro próximo, seja encontrado um material, para
restauração direta em dentes posteriores, com as características de manipulação e

propriedades do amálgama e a estética da resina composta.

Por enquanto, segundo esta revisão de literatura, é precoce dizer que as resinas
ditas "condensáveis"seriam substitutas ao amálgama dental, apesar de apresentarem
(algumas marcas comerciais) uma maior facilidade de manipulação, quando comparadas
com resinas compostas convencionais, por serem menos "pegajosas" que estas, não
apresentam, de uma maneira geral, melhores propriedades fisico, químicas e mecânicas
que as mesmas.

"Produtos por si só não são milagrosos e não compensam erros operatório -14
Portanto, além do profissional se preocupar com a escolha de um bom material, deve

preocupar-se em utilizar a técnica operatória adequada, só assim obterá êxito em seu
trabalho.
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