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1. RESUMO

A procura por restaurações estéticas em dentes posteriores tem crescido
assombrosamente nos consultórios odontológicos.
A evolução dos compósitos fotopolimerizáveis tem contemporizado esse
fenômeno da atualidade, visto que proporcionam economia de tecido dental e
recuperam esteticamente o dente. Porém, existem nos mesmos, propriedades
indesejáveis que dificultam a confecção de restaurações em dentes posteriores
Classe II, como: baixa resistência As forças mastigatórias; dificuldade de
condensação

e de adaptação marginal; contração de polimerização;

possibilidade de sensibilidade pós- operatória e cárie secundária.
Assim, o objetivo desta revisão bibliográfica

foi buscar soluções para

contornar essas dificuldades ou desvantagens encontradas nas restaurações
diretas de resina composta em dentes posteriores. Algumas sugestões como a
inserção de porções pré-polimerizadas de resina composta, uso de resina Flow,
emprego de técnica incremental, uso de tipo especiais de matrizes, emprego
de diferentes técnicas de polimerização, dentre outras, são propostas como
forma de resolver parcial ou totalmente os problemas inerentes As limitações
técnicas e do próprio material.
Outros aspectos relevantes para o aumento da qualidade em restaurações
estéticas em dentes posteriores seriam: qualidade do preparo cavitário, seleção
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correta do sistema adesivo e do material restaurador a ser empregado, correta
indicação e adequação do paciente.

2. INTRODUÇÃO

A humanidade persegue a evolução em ritmo frenético. Os costumes, os

hábitos e expectativas das pessoas modificam-se com o tempo. Neste contexto, a
odontologia atual não poderia deixar de acompanhar a evolução do ser humano e
do mundo. As pessoas exigem qualidade, baixo custo, durabilidade e estética
apurada nos trabalhos restauradores realizados pelos cirurgiões-dentistas. Cada
vez mais o paciente requisita que seu dentista use materiais estéticos nas

restaurações dentárias.
A ciência odontológica permaneceu por várias décadas sem apresentar algo
que melhorasse a qualidade dos materiais dentários, principalmente no que tange
ao aprimoramento da estética e a conservação dos tecidos dentários.
Um avanço na pesquisa odontológica ocorreu quando da descoberta da

adesão dos materiais restauradores

6. estrutura dentária, situação que

proporcionou a preservação de tecido dental, uma vez que dispensa as retenções

mecânicas.
A adesão entre os materiais restauradores e os tecidos duros dentários vem
sendo objeto de estudo de muitos pesquisadores, desde que BUONOCORE, em

1955, ao observar o uso industrial do ácido fosfórico para melhorar a adesão de
tintas e resinas a superficies metálicas, aplicou este ácido ao esmalte de dentes

extraídos, conseguindo aderir o material restaurador ao dente. A partir desta
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descoberta, mudou-se drasticamente o conceito do preparo cavitário, de
prevenção da cárie e da odontologia estética como um todo. Com a ascensão
dos sistemas adesivos, a odontologia saiu do berço esplêndido em que se
encontrava. Pesquisadores foram à luta, as grandes empresas de materiais
dentários saíram do marasmo e da mesmice que as contaminavam. Surgiram as
competições industriais e, hoje, a humanidade colhe os frutos desta evolução,
que são a conservação do tecido dentário, a melhoria da estética

e a

multiplicação de sorrisos perfeitos.
A ampla realização de restaurações diretas de resina composta nos dentes
posteriores é uma realidade . Entretanto, existem algumas propriedades
indesejáveis nos compósitos fotopolimerizáveis que dificultam a confecção de
restaurações perfeitas em dentes posteriores, principalmente as do tipo Classe II.
Baixa resistência às forças mastigatórias, dificuldade de condensação do
material restaurador, existência de contração de polimerização, possibilidade de
ocorrência de cáries secundárias e de sensibilidade pós-operatória, assim como a
dificuldade de adaptação marginal são os principais problemas que ocorrem.

3. PROPOSIÇÃO

0 presente levantamento bibliográfico tern como objetivo:
•

avaliar os avanços técnicos em restaurações Classe ll de resina composta
fotopolimerizável;

•

estudar as diferentes manobras operatórias que minimizem os efeitos
deletérios da microinfiltração marginal, presente nesse tipo de restatiragdo
estética.

4. REVISÃO DA LITERATURA

SAMUEL, SILVA e SILVA 22 (1995) acompanhando a disseminação do

uso de resinas compostas fotopolimerizáveis, constataram a diversidade de
estudos realizados no intuito de aperfeiçoar as técnicas e propriedades destes
materiais restauradores.
TERUYA, MOROMIZATO e POLONI 24 (1992) preconizaram a

inserção de porções pré-polimerizadas de resina composta quando da confecção

de restaurações estéticas em dentes posteriores. De acordo com os resultados
obtidos em seus experimentos, a obtenção do ponto de contato em restaurações
do tipo Classe II ficaria facilitada com essa manobra, uma vez que o material
poderia ser condensado na cavidade dentária. Com o emprego dessa técnica,
percebeu-se, adicionalmente, inexistência de sensibilidade

pós-operatória,

provavelmente, devido a uma melhor adaptação da resina às paredes da
cavidade, inclusive na parede cervical, bem como uma possível diminuição na
contração de polimerização.

A propagação da luz fotopolimerizável, quando da polimerização da resina
composta, é divergente e sofre fenômenos de difração, refração, reflexão e,
dependendo do meio que deve atravessar, pode sofrer redução de sua
intensidade. Segundo SAMUEL, SECDO e PACHECO 21 (1992) à medida que
afastamos a fonte de luz do compósito a ser polimerizado, reduz-se o grau de
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polimerização do mesmo, comprovado pela redução da dureza nos corpos de
prova estudados.
Uma limitação da polimerização da resma composta fotopolimerizável
em profundidade, com valores máximos em torno de 4 milímetros, foi
constatada por

SUZUKI 23 (1994). Considerando

a complexidade do

comportamento da luz, surgiu a dúvida se as porções pré-polimerizadas
inseridas na restauração permitiriam a passagem da luz para as porções
subjacentes, ainda não polimerizadas. Conforme esse autor, a dureza superficial
não sofre prejuízo nenhum com a inserção de porções pré-polimerizadas de
resina composta. Porém a dureza da resina junto a margem gengival pode ser
diminuída significativamente quando da utilização de porções pré-polimerizadas
com espessura igual ou superior a 2,5 milímetros. SUZUKI 23 (1994),

para

minimizar esse problema, sugeriu um maior tempo de exposição do material
restaurador à luz do aparelho fotopolimerizador.
DERHAMI, COLI e BRANNSTROM 8 (1995) afirmaram que, nos
últimos anos, diversos sistemas de unido têm sido desenvolvidos prometendo

adesão entre a resina composta e a dentina. De especial importância é o
selamento da interface dentina/cemento/resina composta, visto que numerosos
estudos sobre infiltração têm demonstrado as limitações desse processo.
CARVALHO, et al 2 (1996) certificaram que a moderna tecnologia está

continuamente desenvolvendo o aperfeiçoamento da resina composta. Como
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resultado disso, novos materiais, como a resina Flow, têm sido usados na
dentistica restauradora. A contração de polimerização do material restaurador
têm promovido o rompimento da união das paredes da cavidade com o mesmo.

Assim, infiltração marginal, seguida de cáries secundárias, têm sido relatados
como razão predominante da substituição das restaurações de resina composta.
A forma de ativação da presa da resina pode ser química ou fotoativada. E
visto que o modo de cura sofre influência da resina Flow. A resina
fotopolimerizada sofre uma reação rápida de polimerização e permite menos

escoamento do que a resina quimicamente ativada. A capacidade Flow tem
sido reduzir o stress de contração de polimerização.
GORACCI, MOR! e MARTINS 12 (1996) relataram que a adesão da

resina composta

à estrutura dental revolucionou a dentistica restauradora,

resolvendo os problemas ocasionados pelos

silicatos que não ofereciam

suficiente garantia de durabilidade. Porém, ressaltaram que um problema a ser
vencido são as fendas criadas entre o dente e a restauração, em conseqüência da
contração de polimerização. Essas variam entre 1,67% e 5,68% do volume total,

podendo ocasionar a penetração de fluidos bucais e conseqüente invasão de
bactérias.
DAVIDSON e DE GEE 6

(

1984) sugeriram a polimerização de camadas

sucessivas de resina composta de
LUTZ et al 15 (1986).

2 milímetros; fato corroborado por
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Os materiais adesivos requerem a completa remoção do Smear Layer para
conseqüente penetração da resina nos dibulos dentindrios,

ou seja, difusão e

impregnação da resina na superficie dentinária, formando, conseqüentemente, a
camada híbrida.
DAVIDSON e DE GEE 6 (1984) constataram a formação de fendas

marginais quando do uso da resina composta fotopolimerizável. Relataram
também a importância da consistência de resina composta Flow nas paredes da
cavidade, melhorando a adaptação durante a colocação do material, prevenindo
a formação do stress e fendas marginais.
DÉJOU, SINDRES e CANPS 7 (1996) definiram que a microinfiltração

marginal 6, provavelmente, o fenômeno hidrodinâmico que mais provoca
sensibilidade pós-operatória. Por isso tem sido estudado exaustivamente a
eficiência do selamento do sistema de unido na interface

dentina/resina

composta. Nesse estudo, os autores tentaram determinar a influência de

diferentes variáveis relacionadas com a infiltração marginal, avaliando a
penetração de corante, quando da utilização de diferentes sistemas adesivos. Os
resultados entre os sistemas adesivos não foram semelhantes.

In vivo, o stress

térmico e mecânico são imediatamente ampliados depois da fotopolimerização
e após os procedimentos de polimento da restauração.
MILLER
restaurações

et al 16

(

1996) constataram que um dos pontos fracos das

de Classe II com resina composta fotopolimerizável

é a
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microinfiltração na margem gengival das cavidades proximais. Nesse local, o
esmalte é de qualidade pobre ou quase ausente. Ainda, a consistência da maioria
das resinas compostas dificulta a adaptação das mesmas na margem gengival.
Para minimizar esses problemas, foi sugerido o uso de resina composta
quimicamente ativada e o cimento de ionômero de vidro. Em trabalhos
realizados por esses autores, as restaurações efetuadas adotando a associação de
resina autopolimerizável ou cimento de ionômero de vidro apresentaram uma
expressiva diminuição da microinfiltração marginal.

FRIEDL et al 10 (1998) propuseram-se a obter margens de restaurações de
boa qualidade empregando o cimento de ionômero de vidro hibrido/ resina
composta, feitas através da técnica do Sandwich, objetivando uma alternativa às
restaurações de resina composta com sistemas adesivos à dentina. Concluíram
que as restaurações de cimento de ionômero híbrido/resina composta feitas com
a técnica do Sandwich demonstraram um comportamento semelhante ou melhor
que as resinas compostas Classe II realizadas com a técnica adesiva
convencional.

PIMENTA e PAIVA 20 ( 1997) avaliaram, através da penetração de
fucsina básica, a eficácia dos adesivos dentindrios SCOTCH-BOND MultiPurpose Plus, Prime e Bond 2.0 e Paama 2 em reduzir a microinfiltração na
interface restauração Classe II/dente, empregando condicionamento Acido total.
Os três sistemas adesivos apresentaram um comportamento semelhante,
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reduzindo a microinfiltração, porém mostraram-se incapazes de impedi-la na
margem cervical de restaurações Classe IL
Os agentes de união à dentina têm sido motivo de pesquisas h á algum
tempo, sendo que, a partir da década de 80, tiveram um grande impulso. Com
relação à adesão micromeanica entre resina e esmalte, esta é conseguida através

da

aplicação

do

ácido fosfórico,

técnica essa introduzida

por

BUONOCORE 1 (1955).
FUSAYAMA 11 (1989) declarou que a dentina deve ser condicionada para

abrir os tilbulos dentindrios e criar poros na dentina intertubular. Acredita-se
que a resina adesiva unida à dentina tratada é capaz de selar as margens da
restauração, prevenindo a infiltração bacteriana e irritação pulpar subseqüente.

Acredita-se que a infiltração pode

diminuir muito com a técnica de

condicionamento da dentina, mas nenhum adesivo até o momento foi capaz de
eliminar completamente a infiltração que ocorre na interface restauração/dentina
e/ ou cemento. Na região cervical, a infiltração é sério problema, pois o esmalte,
quando existe, apresenta pouca espessura. Além disso, nesse local existe ainda a

dificuldade da inserção do material restaurador. No que diz respeito à colocação
da resina composta, pode-se afirmar que, quando colocada em incrementos,
apresenta melhor

resultado,

diminuindo

os efeitos de

contração

de

polimerização. 0 autor acima citado, após realizar diversos trabalhos com vários
sistemas adesivos,

concluiu que não existem diferenças estatísticas
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significativas entre os grupos, apresentando, os tit's sistemas adesivos testados,
um comportamento semelhante.
Urn dos mais significativos problemas associados ao uso de resina
composta em dentes posteriores é a pré-disposição à in fi ltração marginal, devido
a contração de polimerização e ao coeficiente de expansão térmica do material.
E sabido que o uso de agentes de unido à estrutura dental diminui a infiltração,
mas não reduz a ocorrência do estresse da contração de polimerização.
resultado do estresse é o desenvolvimento da microinfiltração nas margens das
restaurações de resina composta.

1-1ARADA, CAPUTO e MITO 13 (1997)

compararam a prevalência de microinfiltração na area marginal de restaurações
adotando ou não o emprego de cimento de ionômero de vidro. Em restaurações

feitas somente com resina composta houve microinfiltração na seguinte ordem:
margem oclusal = 20%; margem proximal = 65%; margem gengiva! = 70%.
Entretanto, nas restaurações com camadas de ionõmero de vidro, a
microinfiltração foi de 20% nas margens oclusa!, proximal e gengiva!,
indistintamente.
MORABITO e DEFABIANIS 17 (1997) testaram in vitro o selamento

marginal em oitenta dentes extraídos para fins ortodõnticos, empregando
cimento de ionômero de vidro reforçado com amálgama. Em 50% das amostras
estudadas, não houve penetração de fiicsina básica entre as margens
restauradas. Aproximadamente 20% apresentaram infiltração nas paredes
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proximais. Em nenhuma amostra houve penetração do corante no assoalho das
restaurações.

COEI, DERHAMI e BRANNSTRÓM 4 (1997)

pesquisando as

recentes técnicas clinicas introduzidas para restaurações em resina composta
Classe II, constataram haver problemas associados corn o selarnento marginal
na interface dente/restauração.
Para tentar minimizá-lo, estes autores testaram in vitro a capacidade da
resina composta reforçada com cerâmica vítrea promover o selamento marginal
cervical em dentina, em restaurações Classe II. As restaurações foram
realizadas em pequenos incrementos, empregando-se os agentes de unido All
Bond 2

e Tokuso Light Bond ( TOKUYAMA SODA ) e os compostos

fotopolimerizaveis Palfique Estelite (TOKUYAIVIA SODA). 0 selamento
marginal

das restaurações

de resina composta

coin All Bond 2 foi

significativamente menor do que aquela coin Tokuso Light Bond. As
restaurações realizadas com All Bond 2 com camadas de cerâmica vitrea
apresentaram infiltração significativamente menor do que as demais testadas.
Não houve diferença significativa no selamento marginal demonstrado entre
restaurações com Tokuso Light Bond com inserção ou não de camadas de

cerâmica vítrea.
ZISKIND, HARAMATI e HIRSCHFELD 25 (1998) constataram que
os materiais compostos atingem contração de 2,2 até 3,2% do seu volume

19

durante a polimerização,
restauração.

provocando fendas entre a estrutura dentária e a

Em seus trabalhos, os autores sugeriram o emprego de novas

técnicas de preparo de cavidades, bem como maneiras diferentes de introdução
do material restaurador pesquisando três grupos experimentais, sendo eles:
dentes restaurados em Estilux posterior CVS, dentes restaurados com Kulzer
1NLAYCS e dentes restaurados com INLAY de cerâmica , previamente feito.

Na base das restaurações foi aplicado cimento de ionômero de vidro e
adesivo dentindrio. Nos dentes do grupo A, a parede da cavidade convergia

para oclusal. Nos grupos B e C, as paredes divergiam para oclusal. Os
resultados demonstraram que a restauração de resina composta INLAY
estabelece um selamento marginal significativamente superior na margem
cervical, quando comparada com a restauração de resina composta direta.
NEIVA et al 18 (1998) concluíram que uma adequada polimerização é

fundamental para uma boa qualidade na restauração direta de resina composta.
A contração de polimerização é um dos fatores diretamente responsáveis pela
infiltração marginal na interface dente/restauração. 0 volume de contração de
polimerização tem chegado de 2,6 a 7,1% nos compósitos fotopolimerizáveis.

Os meios de diminui-los são o uso de matrizes transparentes e cunhas
reflexivas, uso de matrizes espelhadas, técnicas de inserção incremental, uso de
resinas compostas autopolimerizáveis associadas as fotopolimerizáveis. Dos
métodos testados pelos autores, para a margem de cemento, a inserção pela
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técnica incremental obliqua e polimerização com cunhas reflexivas e matriz
transparente apresentou significativamente menos infiltração do que a técnica
incremental com banda matriz de metal e polimerização pela técnica do cone.
DIJICEN, KIERI e CARLÉN 9 (1999) introduziram recentemente várias

técnicas em restaurações estéticas posteriores para substituir a presumida
toxicidade do amálgama. Alguns dos problemas clínicos associados com resina
composta relatados são as contrações que ocorrem durante a conversão das
moléculas do monômero em polimero. Segundo DAVIDSON e DE GEE 6
(1984) após a contração de polimerização, tem-se a rigidez do material com alto
stress resultante da diminuição da restauração, causando ao redor das paredes da
cavidade fraturas coesivas entre o material e a estrutura dentária. A magnitude
do stress de contração depende particularmente das propriedades visco-elásticas,
da contração do material restaurador e na conexão entre a superficie livre da
restauração. A redução do stress tem sido obtida usando a resina Flow e
inserindo a resina composta em incrementos na cavidade. Tem sido utilizado
uma substancial parte de resina composta com cimento de ionômero de vidro na
base da restauração. 0 cimento de ion8mero de vidro proporciona bom
selamento marginal e mantêm a função preventiva de cárie pela liberação de
Flúor. Os autores acima sugeriram a técnica do Sandwich , isto 6, base da
restauração com cimento de ionômero de vidro e incrementos com resina
composta na superficie. Concluíram ser esta técnica viável para pacientes de
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alto risco de cárie em restaurações de Classe II amplas. Após três anos de
observação, poucos casos de dentes restaurados com essa técnica apresentaram
sensibilidade pós-operatória.
CONSERVA 5

(

1999) relatou que a utilização de resinas compostas em

dentes posteriores é objeto de controvérsias cientificas, devido às limitações
inerentes à investigação clinica. 0 autor ainda mencionou fatores relevantes
presente nos materiais restauradores, como: a contração do material durante a
fotopolimerização; coeficiente de expansão térmica superior ao do dente natural;

desgaste das superficies através de mecanismos de

esfoliação e abrasão e

modificações cromáticas após um espaço de tempo.

Prosseguindo em suas pesquisas, avaliou a microinfiltração marginal em
cavidades interproximais preparadas coin ou sem biselamento, empregando-se a
resina composta de Conquest Crystal ( Jeneric/Pentram Inc). Essa resina é a base
de policarbonato dimetacrilato, (Pcdma),cuja estrutura semicristalina é reforçada
com 78,5% de peso (68% de volume) com partículas microhibridas ( de 0,01 a 3
u m) de cerâmica vítrea (borosilicato de bário). 0 grau de microinfiltração foi

extremamente baixo nos preparos realizados com biselamento das margens. Nos
preparos executados sem biselamento, a microinfiltração marginal foi mais
acentuada, sendo que, em alguns preparos chegou até a polpa e, em outros, ao
longo da parede pulpo axial. 0 Conquest Crystal apresentou uma baixa
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contração por fotopolimerizaçã'o e também uma expansão térmica semelhante a

do dente natural.
CHELOTTI 3 ( 1999) citou que as resinas compostas fotopolimerizaveis

apresentam vantagens com relação às resinas autopolimerizaveis, como: maior
tempo de trabalho, resistência, estabilidade de cor e menor grau de porosidade.
Apesar da grande melhoria nas características estruturais dessas resinas, alguns
fatores indesejáveis continuam presentes, como a contração de polimerização e a
alteração volumétrica provocadas pelas variações térmicas, podendo levar a

desajuste na interface dente/restauração, com conseqüente infiltração marginal.
Afirmou, outrossim, que a adaptação marginal é influenciada pelos fatores:
preparo cavitário, técnica de condicionamento ácido empregada,uso do adesivo,
técnica de inserção do material restaurador, procedimentos de acabamento e tipo
de material restaurador utilizado.

Analisando a utilização de resinas compostas em molares deciduos,
LEINFELDER e VANN JUNIOR 14 (1982) concluíram que os principais

problemas associados ao uso desses materiais foram a perda dos contatos
interproximais, espaços ou porosidades macroscópicas e sensibilidade Osoperatória. Para reduzir esses problemas, foi sugerido adotar a resina em

incrementos, combinar a resina autopolimerizavel com a fotopolimerizavel e
empregar como base da restauração, o cimento de ionômero de vidro. Os
grupos

onde foram utilizadas resina

composta autopolimerizavel

e
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fotopolimerizavel e técnica com cimento de ionômero de vidro e resina

composta fotopolimerizavel apresentaram menores graus de microinfiltração
marginal, quando comparados com aqueles grupos onde só foi usada a resina
fotopolirnerizavel.

5. DISCUSSÃO

A microinfiltração marginal pode ser definida corno a passagem de
bactérias, fluidos, moléculas e ions pela interface dente/material restaurador,
resultando em insucesso do tratamento, principalmente, por cárie recorrente e
sensibilidade pós-operatória. Muitos fatores contribuem para ocorrência da
microinfiltração marginal em restaurações de dentes posteriores com resina
composta. Dentre eles destacamos a contração de polimerização, a diferença
entre o coeficiente de expansão térmica da estrutura dentária e do material
restaurador, tipo de sistema adesivo utilizado, sorção de água pelo material
resinoso, dificuldade de condensação, ocorrência de caries secundarias

e

sensibilidade pós-operatória.
Conn o intuito de manter a integridade na interface dente/restauração e,
conseqüentemente, minimizar os efeitos adversos provenientes de
microinfiltração marginal, novos compósitos e novas técnicas estão sendo
desenvolvidos e lançados no mercado por inúmeros fabricantes.
A ampla confecção de restaurações diretas de resina composta nos dentes
posteriores

é uma realidade. Os compósitos fotopolimerizaveis proporcionam

economia de tecido dental e recuperam esteticamente o dente.
Uma restauração que apresenta uma superficie polida

e dura não

necessariamente assegura um bom prognóstico. A polimerização incompleta da
massa da restauração resultará em padrões de deformação que produzirão alto
stress nas margens da restauração, predispondo as fraturas, microinfiltrações

e

caries secundarias.
0 primeiro passo na investigação sobre a adesão A. estrutura dental foi dada
por

BUONOCORE I (1955), quando publicou um artigo intitulado -Um

UFSC
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método simples para aumentar a adesão de resinas acrílicas à superficie do
esmalte."
Para melhorar ainda mais as perspectivas de sucesso nos sistemas
adesivos, FUSAYAMA 11(1987) propôs o condicionamento da dentina e, em
estudos posteriores, passou a adotar o condicionamento ácido total em esmalte
e dentina, que associados aos sistemas adesivos, proporcionariam um selamento
resina/tecido dentário, além de oferecer uma excelente união do material
restaurador a. estrutura dental.
Para minimizar as propriedades indesejáveis dos compósitos
fotopolimerizaveis, que dificultam a confecção de restaurações de dentes
posteriores, SAMUEL, SILVA e SILVA 22 (1995), em seus estudos,
procuraram desenvolver novas técnicas para melhorar as propriedades desses
materiais, sendo uma delas o emprego de porções pré-polimerizadas em
restaurações Classe II, fato também utilizado por TERUYA, MORONIZATO

e POLONI, 24 (1992).
SUZUKI 23 (1994) constatou limitação na polirnerização da resina
composta, quando utilizada em incrementos em torno de 4 milímetros. Alguns
pesquisadores

23, 24

constataram que a confecção do ponto de contato nas

restaurações do tipo Classe II fica facilitada, quando da utilização de porções
pré-polimerizadas de resina, uma vez que a mesma pode ser condensada. Podese, também, reduzir ou eliminar a sensibilidade pós operatória devido a uma
melhor adaptação da resina as paredes da cavidade e, também, diminuir a
contração de polimerização. A dureza superficial da resina composta não sofre
prejuízo com a inserção de porções pré-polimerizadas, porém a dureza da resina
na parte mais profunda das restaurações fica significativamente diminuída.
SAMUEL, SECDO e PACHECO21 ( 1992 ) concluíram que, a medida que se
afasta a fonte de luz do compósito a ser polimerizado, reduz-se o grau de
polimerização.
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Para diminuir os efeitos deletérios das resinas compostas e as di ficuldades
para obtenção de um bom selamento marginal, novos materiais começaram a ser
usados nos avanços da dentistica restauradora.
CARVALHO et al 2

(

1996) em seus estudos, analisando as diversas

resinas existentes no mercado, verificaram que a contração de polimerização do
material tern criado forças de contração que rompem a unido com as paredes da
cavidade.
GORACCI, MORI e

MARTINS 12 (1996) afirmaram que um dos

grandes problemas da resina composta fotopolimerizável é a criação de fendas
o dente e a restauração, consequência da contração de polimerização.

entre

Como resultado desse processo, constataram a penetração de fluidos bucais e
de bactérias na interface dente/restauração.
DAVIDSON e DE GEE 6 (1994) protagonizaram a polimerização de
pequenas camadas de 2 milímetros de resina para aumentar a adaptação das
restaurações na superficie dentária, ao passo que

LUTZ et al 15 (1986)

sugeriram o uso de pequenas esferas nas paredes laterais da cavidade Classe II.
DÉJOU, SINDRES e CANPS 7 (1996) definiram como sendo a
microinfiltração marginal

o fenômeno hidrodindmico que mais provoca

sensibilidade pós-operatória. A partir desse preceito começou-se a pesquisar a
eficiência do selamento do sistema de unido da dentina na interface
dentina/resina composta. A microinfiltração marginal pareceu ser mais
freqüente na margem gengival das cavidades proximais, quando comparada As
outras margens.
MILLER et al 16 (1996) constataram que na margem gengival o esmalte é
mais pobre

e quase ausente, sendo dificil adaptar a resina composta nessa

margem. A má adaptação gengival pode ser minimizada pela adoção de uma
camada de resina composta autopolimerizável e de cimento de ionômero de
vidro.

27

FRIEDL et al

10 (1998) propuseram uso do cimento de ionômero de
vidro e resina composta, através da Técnica do Sandwich. Os resultados com o
emprego dessa técnica foram positivos, porém não muito animadores.
HARADA, CAPUTO e MITO 13 (1997) concluíram que um dos mais

significativos problemas associados com o uso de resina composta em dentes
posteriores é a predisposição à infiltração marginal, devido A. contração de
polimerização do material restaurador e ao coeficiente de expansão térmica do

material. 0 uso de agentes de união A. estrutura dental diminui a infiltração, mas
não reduz o estresse da contração de polimerização. Visando um melhor
selamento marginal, MORABITO e DEFABIANIS 17 (1997) experimentaram

associar o cimento de ionômero de vidro com o amálgama de prata, não obtendo
resultados animadores.
COLI, DERHAMI e BRANNSTRÕN 4 (1997)
empregaram resina composta reforçada com cerâmica vítrea em seus estudos.
Porém, seus resultados não demonstraram melhoras significativas na adaptação
marginal.
ZISKIND, HARAMATI e HIRSCHFELD 25 (1998) verificaram que os

materiais compostos atingem contração de 2,2 a 3,2% do volume durante a
polimerização e podem surgir fendas entre a estrutura dentária e a restauração.
Complementando, DAVIDSON e DE GEE 6 (1984) concluíram que a
magnitude do stress da contração da polimerização depende das propriedades
visco-elásticas, da contração do material e da conexão entre a superficie livre da
restauração. Para reduzir o stress sugeriram o uso de resina Flow e resina

composta em incrementos. Sugerem, outrossim, o uso de cimento de ionômero
de vidro na base da restauração, já que o mesmo proporciona bom selamento
marginal e mantém a função preventiva da cárie pela liberação de fluór.
NEIVA et al 18 (1998) a fi rmaram que a adequada polimerização é
fundamental para uma boa qualidade na restauração direta de resina composta.
Para diminuir a contração de polimerização sugeriram o uso de matrizes
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transparentes, cunhas reflexivas, matrizes espelhadas, técnicas de

inserção

incremental e uso de resinas compostas autopolimerizáveis associadas As
fotopolimerizáveis.
DIJKEN, KIERI e CARLEN 9 (1995) concluíram que alguns dos

problemas associados com a resina composta são as contrações que ocorrem
durante a conversão das moléculas do monômero em polimero. CONSERVA s
(1999), para amenizar o problema de microinfiltração, propôs a adoção de
cavidades proximais com biselamento marginal, obtendo bons resultados em
seus trabalhos.
Segundo CHELOTTI 3 (1999), a resina composta foi o material
restaurador que apresentou a maior evolução tecnológica. Esse autor constatou
que a adaptação marginal da restauração depende do tipo de: preparo
cavitário, técnica de condicionamento ácido, uso de um bom adesivo, correta

técnica de inserção, tipos de material restaurador e procedimentos de
acabamento.
Para obter-se urn bom resultado clinico e biológico nas restaurações, em
dentes anteriores, aconselha-se efetuar o biselamento das margens cavitárias.
Na regido posterior não se efetua bisel devido a anatomia e grande pressão
mastigatória que acontece nos dentes posteriores, podendo ser feito um falso

bisel, reduzindo assim, dentro de limites mínimos, o risco de formação de micro
fissuras que constituem a porta de entrada de escolha de agentes químicos e

bacterianos.
Apesar da força de unido entre as resinas compostas e a dentina ser
consideravelmente alta, quando do emprego de adesivos dentindrios de última
geração, as restaurações de resina, Classe II, cujas margens situam-se em
dentina, experimentam microinfiltração marginal, basicamente pelas mudanças

dimensionais da dentina.
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0 uso de uma camada de cimento de ionômero de vidro na base e
proximais das restaurações de Classe II proporciona uma diminuição no stress,
causado pelo coeficiente de expansão linear, menor contração de polimerização
e alta resistência à compressão. O ionômero de vidro associado à resina

composta tem sido proposto para aumentar a performance e longevidade dessas
restaurações.
Outra alternativa defendida por alguns pesquisadores como PHILLIPS e
PICKERILL 19 (1984) é a associação de uma resina fluida (Flow) com outra
resina composta em dentes posteriores. A finalidade disso é neutralizar e/ou
minimizar as tensões que ocorrem na interface dente/restauração, uma vez que
essas resinas apresentam baixo módulo de elasticidade, o que faz com que elas
se deformem plasticamente com mais facilidade.

6. CONCLUSÃO

Com base nos resultados de pesquisas cientificas com relação

A

in fi ltração marginal em restaurações de Classe II de resina composta podemos
concluir:
a - 0 uso do cimento de ionômero de vidro pode ser utilizado, pois reduz a

microinfiltração marginal, quando empregado nas paredes cervicais das caixas
proximais, Classe II, devido à sua comprovada liberação de fluor, sua
adesividade e coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

b — Para se obter uma boa restauração de resina composta e reduzir ao
máximo a infiltração marginal é imprescindível a obtenção de uma camada
híbrida, conseguida através de ataque ácido na superficie dental e uso de um

sistema adesivo de boa qualidade, seguindo as técnicas corretas prescritas pelo
fabricante. A resina composta deve ser inserida em pequenos incrementos e
adaptada corretamente As paredes da cavidade, sendo polimerizada aos poucos,
dando condições para aliviar as tensões que são geradas pela contração de
polimerização.
c - Em restaurações amplas de resina composta em dentes posteriores, é
viável o uso de resina composta de baixa viscosidade, resina Flow. Assim esse

material pode acomodar parte das
polimerização.

tensões geradas durante a contração de

d - Podem ser adotadas partículas de resina compostas pré-polimerizadas
durante a restauração, diminuindo, assim, a magnitude do stress gerado e seus
efeitos sobre as estruturas dentais por ocasião da fotopolimerização, bem como
facilitar a obtenção de um melhor ponto de contato, uma melhor adaptação das
resinas às paredes da cavidade e diminuir a contração de polimerização.
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