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RESUMO

Realizar uma restauração direta de resina composta ainda é um desafio, apesar de,
atualmente, este material apresentar propriedades fisicas, mecânicas e estéticas bastante
satisfatórias. Esta dificuldade pode ser atribuida, principalmente, à contração da resina
durante sua polimerização, que pode ocasionar a passagem de fluidos e bactérias entre a
parede cavitária e o material restaurador. Dessa forma, na tentativa de reduzir os efeitos
deletérios da tensão de contração, os fabricantes manipulam a formulação dos compósitos e,
utilizando outros meios, os profissionais buscam o mesmo objetivo, através de diversas
estratégias. Neste trabalho, são apresentadas, mediante uma revisão de literatura, técnicas
restauradoras capazes de minimizar a microinfiltração marginal em cavidades classe II e V.

Palavras-chave: Microinfiltração. Classe II. Classe V. Fotopolimerização
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ABSTRACT

Making a direct restoration of composite resin is a challenge although this material
presents nowadays quite physical, mechanical and aesthetic satisfactory properties. This
difficulty may be mainly attributed to resin contraction during polymerization, which can
cause a passage of fluids and bacterium between the cavity wall and the restorative material.
In order to reduce the deleteries effects of the contraction stress, manufactures manipulate the
formulation of the composites and, by using other ways, professionals search the same
objective, through several strategies. In this work, restorative techniques capable of diminish
marginal microleakage in class II and V cavities are presented, through a literature review.

Key-words: Microleakage. Class II. Class V. Photopolimerization
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1 INTRODUÇÃO

As resinas compostas, desenvolvidas por Bowen na década de 60, firmaram-se como
opção restauradora que preenche as exigências de estética da nossa sociedade (PORTO,
2004). Atualmente, apresentam propriedades fisicas e mecânicas satisfatórias e são,

geralmente, utilizadas em restaurações de dentes posteriores tão bem quanto em anteriores
(ST-GEORGES et al., 2002).
Realizar uma restauração de boa qualidade é um desafio, não apenas pela correta
indicação e sensível técnica que a resina composta exige, mas também por algumas
características desfavoráveis que este material possui. Uma dessas características é a
contração de polimerização, que pode causar graves problemas no vedamento marginal e,
conseqüentemente, a microinfiltração marginal (PEREIRA et al., 2004). Definida como a

passagem de fluidos, bactérias ou ions entre a parede cavitária e o material restaurador
(AMARAL, 2004), a microinfiltraçã'o marginal pode causar reincidência de cárie (LOPES et
al., 2001), manchamento das margens (MORAES; SAFAR; JANSEN, 2000) e sensibilidade
pós-operatória (MENEZES et al., 2003).
0 primeiro sinal da natureza destrutiva da tensão causada pela contração da resina

durante sua polimerização é a formação de uma linha branca ao longo do ângulo
cavosuperficial da restauração. Com o tempo, o alivio desta tensão se manifesta como fresta

nestas margens (KANCA; SUH, 1999).
A deficiência quanto à técnica restauradora, principalmente em relação à adaptação do
material A. parede gengival da caixa proximal nas cavidades classe II, onde o acesso para
polimerização através da luz é mais dificil, resulta na formação de grandes fendas na parede

cervical e, conseqüentemente, na infiltração marginal (CALABRIA; CABRAL, 2000/2001).
0 melhor para prevenir essa microinfiltração seria manter a margem da restauração em

esmalte, porém a cárie radicular e lesões de abfração e abrasão apresentam, tipicamente, as
margens em dentina ou cemento (ST-GEORGES et al., 2002).
Na tentativa de minimizar os efeitos deletérios das tensões de contração, os fabricantes
manipulam a formulação dos compósitos e, utilizando outros meios, os profissionais também
buscam o mesmo objetivo, através de diversas estratégias (FROES, 2005).
Dessa forma, mediante uma revisão de literatura, o objetivo deste trabalho foi
pesquisar diversas técnicas restauradoras com o propósito de eliminar ou minimizar a
microinfiltração marginal em restaurações classe II e V.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CLASSE V
Menezes et al. (2002) compararam dois métodos de inserção da resina composta, em
cavidades com margem em esmalte, em relação à infiltração marginal: inserção em
incremento único, fotopolimerizado por 40s; e inserção em incrementos oblíquos (no sentido
ocluso-cervical), fotopolimerizados por 40s cada. Apesar de nenhuma técnica evitar
completamente a microinfiltraçã'o, os resultados demonstraram que a técnica incremental
apresentou menores indices de infiltração quando comparada a técnica de incremento único,
com diferença estatisticamente significante.
St-Georges et al. (2002) investigaram a microinfiltração, em esmalte e cemento, com
diferentes métodos de inserção e ativação da resina composta. Método 1 - inserção feita
através da técnica incremental (do angulo axio-gengival a margem de esmalte) com
fotopolimerização durante 40s em cada incremento; método 2 - inserção e fotopolimerização
idênticas ao método 1, além do que após o acabamento e polimento a superficie da resina foi
resselada, ou seja, as margens sofreram novo ataque ácido e o adesivo Single Bond foi
aplicado e polimerizado por 10s; método 3 - inserção feita através de incremento único com
fotopolimerização durante 40s; método 4 - inserção e fotopolimerização idênticas ao método
3, além do que a superficie da resina foi resselada; e método 5 - inserção feita através da
técnica incremental, com os primeiros incrementos sendo polimerizados pela face lingual (ou
seja, através do dente) durante 40s, e o último pela face vestibular durante 20s. Neste estudo,
as diferentes técnicas utilizadas não conseguiram eliminar a microinfiltração e exibiram
resultados semelhantes, não havendo diferença significante entre elas. Porém, a
microinfiltração quase não existiu nas margens em esmalte, mas foi maior nas margens em
cemento. Assim, apesar da inserção da resina composta pela técnica incremental, da utilização
da técnica do resselamento e da fotopolimerização inicial através da estrutura dentária, a
microinfiltração continuou a ocorrer nas margens em cemento.
Aguiar; Ajudarte; Lovadino (2002) avaliaram a infiltração marginal em restaurações
com margem em esmalte, utilizando duas técnicas de inserção e três modos de ativação.
Grupo 1 - inserção da resina em incrementos e fotopolimerização do tipo soft-start (cada
incremento foi polimerizado com uma intensidade de luz de 380mW/cm 2 durante 10s +
680m W/cm 2 durante 20s); grupo 2 - inserção da resina em incrementos, sendo cada um
polimerizado com uma intensidade de luz de 200mW/cm 2 (devido a distancia de 1,3 cm da

fonte de luz da restauração) durante lOs + 680mW/cm 2 durante 20s; grupo 3 - inserção da
resina em incrementos e fotopolimerização convencional (cada incremento foi polimerizado
com uma intensidade de luz de 680mW/cm 2 durante 30s); grupo 4 - inserção da resina em
incremento único (de 4mm) e fotopolimerização do tipo soft-start; grupo 5 - inserção da
resina em incremento único, polimerizado da mesma maneira que o grupo 2; e grupo 6 inserção da resina em incremento único e fotopolimerização convencional. Os resultados
mostraram que nenhuma técnica de inserção e polimerização conseguiu evitar a infiltração.
Em relação A. técnica de inserção incremental, comparando os três modos de ativação, não
houve diferença significante entre eles. Em relação à técnica de incremento único, a
fotopolimerização convencional apresentou o nível mais alto de infiltração. Entre as duas
baixas intensidades de luz utilizadas, de 200 e 380 mW/cm 2, não houve diferença significante.
Em relação à técnica de inserção, a incremental apresentou a maior infiltração, sendo
estatisticamente diferente da técnica de incremento único. Este resultado pode ser atribuído
configuração cavitária de alto fator C, portanto a resina composta localizada no fundo da
cavidade pode não ter sido completamente polimerizada. Este estudo, então, sugere que a
melhor maneira de reduzir a contração de polimerização sem diminuir as propriedades fisicas
do material, seria a utilização de uma resina composta com baixo módulo de elasticidade na
camada mais profunda da restauração, associada à técnica de polimerização com baixa
intensidade de luz inicial.
Menezes et al. (2004) analisaram técnicas de inserção e fotoativação da resina
composta com o intuito de amenizar os efeitos gerados durante a sua contração em
restaurações com margem em dentina. As técnicas de inserção utilizadas foram: técnica do
incremento único

e incremental.

E as técnicas de fotoativação utilizadas foram:

fotopolimerização durante 40s através de alta intensidade de luz (600mW/cm 2 - devido
ponta do aparelho estar aproximada ao máximo da superficie da restauração);

e

fotopolimerização gradual, sendo os primeiros l Os com intensidade de luz de 250mW/cm 2
(devido à distância de I cm do aparelho fotopolimerizador da superficie da restauração) + 40s
com intensidade de 600mW/cm 2. Apesar de todas as técnicas terem apresentado algum grau
de microinfiltração, os resultados mostraram que a técnica incremental apresentou os menores
indices de infiltração quando comparada a de incremento único. E a técnica de fotoativação
gradual apresentou um nível menor de infiltração quando comparada a de intensidade
máxima. Assim, os autores concluíram que a associação da técnica incremental com a
fotopolimerização gradual resulta em melhor adaptação marginal e ameniza as tensões
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geradas durante a contração de polimerização, permitindo uma menor microinfiltração
marginal.
Menezes et al. (2003) compararam dois métodos de fotoativação da resina composta
(inserida em incremento único) em preparos com margem em esmalte: fotopolimerização com
alta intensidade de luz e técnica gradual de fotoativação. Analisando os resultados, os autores
constataram que a técnica de fotoativação gradual apresentou indices de microinfiltração
marginal estatisticamente inferiores a técnica de fotoativação com maxima intensidade, apesar
de nenhuma conseguir eliminar completamente a infiltração.
Fróes (2005) verificou a influência do modo de ativação e da distancia da fonte de luz
sobre a microinfiltração marginal em restaurações com margem em esmalte e dentina, sendo a
resina composta inserida em um único incremento. A polimerização deste incremento foi
realizada através de 3 diferentes intensidades de luz: 600mW/cm 2, 400mW/cm 2 e gradual
(intensidade inicial de 200mW/cm 2 e final de 500mW/cm 2). Todas essas intensidades foram
irradiadas a uma distancia de 3mm, 7mm e bem próximas da restauração, sendo que quanto
maior era o distanciamento da ponta do fotopolimerizador da superfície da resina, menor era a
intensidade de luz recebida por ela. Os resultados mostraram que nas restaurações irradiadas
com 600mW/cm2 houve diferença significante entre elas, ou seja, a distancia fonte de
luz/resina composta influenciou na infiltração. Assim como, em relação aos grupos irradiados
de forma gradual, em que a distancia de 7mm demonstrou escores estatisticamente menores
do que as demais. Porém, nos grupos onde a intensidade de 400mW/cm 2 foi utilizada, não
houve diferença estatisticamente significante para quaisquer dos três distanciamentos usados.
Onde houve distanciamento da ponta do fotopolimerizador, não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos irradiados com as três diferentes formas de
aplicação da luz, com exceção das comparações realizadas com o grupo em que se utilizou a
fotopolimerização gradual a uma distancia de 7mm, que demonstrou escores de
microinfiltração menores do que qualquer outro. Já as restaurações que receberam as
intensidades de luz bem próximas de sua superfície, mostraram comportamento semelhante
entre si. Dessa forma, com base nos resultados, a autora concluiu que o modo de fotoativação
interferiu na microinfiltração, sendo que a irradiação em duas etapas de intensidade
apresentou os menores indices, enquanto que a intensidade de 600mW/cm 2 apresentou os
maiores.
Mazur et al. (2002) realizaram uma analise quantitativa da microinfiltração marginal
em cavidades com margem em cemento, utilizando diferentes intensidades de luz de forma
gradual. A resina foi inserida na cavidade pela técnica incremental e a fotopolimerização de

12

cada incremento teve o tempo de 20s. 0 aparelho utilizado foi o OptiLight 600 da Gnatus, que
apresenta 6 níveis diferentes de intensidade de luz (de 100 a 600mW/cm 2), que podem ser
graduadas manualmente pelo profissional. 0 resultado obtido pela análise estatística mostrou
que se obteve igualdade entre os grupos, ou seja, as diferentes intensidades de luz na forma
gradual não foram fatores determinantes da microinfiltração. Então, os autores concluíram
que a infiltração verificada no trabalho pode ter sido causada por outros fatores, como
contração da resina composta, técnica de inserção do material na cavidade, tempo de
polimerização, coeficiente de expansão térmica, e por fatores associados com a forma de
restauração da cavidade, como o fator C.
Lopes et al. (2001) estudaram o efeito do tempo e da intensidade de luz na
microinfiltração de restaurações de resina composta (inserida em um único incremento), com
margem em esmalte e dentina, utilizando 5 diferentes técnicas de fotopolimerização:
convencional/baixa intensidade (intensidade de luz de 300mw/cm 2 durante 40s), ramping
(intensidade inicial de 300mw/cm 2 durante 20s e intensidade final de 550mw/cm 2 durante
20s), pulso/alta intensidade (550mw/cm 2 durante 5s, intervalo de 5min, e 550mw/cm 2 durante
35s), convencional/alta intensidade (550mw/cm 2 durante 40s) e pulso/baixa intensidade
(300mw/cm 2 durante 5s, intervalo de 5min, e 300mw/cm 2 durante 35s). Os resultados
mostraram que todas as técnicas de fotopolimerização apresentaram infiltração, o que pode
ser justificado pelo alto fator de configuração das cavidades classe V tipo cunha, restauradas
em incremento único, propiciar um imenso desafio ao material restaurador, fazendo com que
as tensões induzidas durante a polimerização causem um elevado estresse nestes materiais,
pois a presença de duas superficies dentárias unidas limita o alivio das tensões do compósito.
Porém, para ambas as margens, houve uma menor infiltração com a técnica do pulso com
baixa intensidade de luz e os piores resultados, na margem em dentina, foram encontrados
com a fotopolimerização convencional de alta intensidade de luz.
Kanca; Suh (1999) avaliaram o efeito da ativação por pulso da resina composta na
redução do estresse na superficie do esmalte. Em todas as restaurações, um primeiro
incremento de resina de 2mm foi inserido e polimerizado por lOs com uma intensidade de luz
de 500m W/cm 2. O último incremento foi polimerizado através de três diferentes técnicas:
técnica 1 - fotopolimerização por 40s com uma intensidade de luz de 600mW/cm 2; técnica 2 fotopolimerização por 40s com uma intensidade de luz de 100mW/cm 2; e técnica 3 fotopolimerização por 2s com uma intensidade de luz de 300mW/cm 2, intervalo de Sm in, para
posterior polimerização por 10s com uma intensidade de luz de 600mW/cm 2. Com a
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fotopolimerização através de uma alta intensidade de luz, ocorreu a presença de frestas,
sugerindo que um significante estresse de contração foi exercido. Com uma baixa intensidade
de luz, a presença de frestas também ocorreu. Apenas na técnica de ativação por pulso quase
nenhuma amostra apresentou microinfiltração, sendo, então, efetiva em melhorar a qualidade
marginal das restaurações.

2.2 CLASSE II

Casanova et al. (2002) avaliaram a influência de técnicas de inserção de resina
composta sobre a infiltração marginal, em cavidades estritamente proximais com margem
gengival em dentina. As quatro técnicas utilizadas foram: inserção em incremento único
fotopolimerizado por oclusa!, vestibular e lingual durante 40s em cada face; inserção em 3
incrementos horizontais, sendo cada um polimerizado durante 40s por oclusal; inserção em 3
incrementos oblíquos, sendo cada um polimerizado durante 40s através da face a qual foi
adaptado; e inserção mista - primeiro incremento inserido horizontalmente sobre a parede
gengival, segundo incremento adaptado de forma vertical na face vestibular

e terceiro

incremento adaptado sobre a lingual, sendo cada um fotopolimerizado durante 40s através da
face a qual foi inserido. Com base nos resultados, verificaram que não houve diferença
estatisticamente significante entre as técnicas de inserção empregadas, assim como, nenhuma
foi capaz de eliminar a microinfiltração. E foi possível observar que a associação da cavidade
classe II (onde se tem um menor número de superficies livres para a liberação de tensões),
com margem em dentina (onde a adesão é fraca), restaurada com resina composta
fotopolimerizável (que tem menor capacidade de escoamento), justifica a predominância da
penetração do corante além do Angulo cérvico-axial.
Jedrychowski; Bleier; Caputo (1998) examinaram o estresse de contração em
restaurações do tipo ocluso-proximal de resina composta, utilizando diferentes técnicas de
inserção. 0 preparo cavitário foi realizado em um dente primeiro molar e, depois, moldado
com um material fotoelastico. As moldagens foram submetidas à aplicação do sistema adesivo
e à inserção da resina composta. Todos os incrementos foram polimerizados durante 60s. As
técnicas utilizadas foram: inserção obliqua dos incrementos; inserção horizontal (no sentido
gengivo-oclusal); inserção vestíbulo-lingual; inserção em incremento único; e inserção em
incremento único modificada - onde foram feitas a inserção e polimerização do incremento
único da caixa proximal, e posteriormente, a inserção e polimerização do incremento único
oclusal. As restaurações foram fotografadas e os modelos avaliados com base no número e
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proximidade de linhas adjacentes presentes. Quanto mais linhas ao redor da margem da
restauração, maior era o estresse gerado pela contração do compósito, e quanto mais próximas
as linhas, maior era a concentração do estresse. Os resultados mostraram que todas as técnicas
de inserção apresentaram algum grau de estresse de contração, mas a técnica vestíbulo-lingual
apresentou menor estresse do que as de inserção obliqua e gengivo-oclusal. Já as técnicas de
incremento único apresentaram um resultado similar entre si, sendo as de menor concentração
do estresse. Assim, com base nos resultados apresentados, os autores concluíram que o
estresse que resulta da contração, que ocorre durante a polimerização da resina composta,
quando a técnica incremental é utilizada, mostra que não há vantagem em utilizá-la, quando
comparada ao estresse que também ocorre quando a técnica de incremento único

é

empregada.
Amaral (2001) teve como objetivo de estudo avaliar qualitativamente a
microinfiltração marginal de restaurações proximais com margem em dentina, realizadas com
a técnica de incremento único ou de incrementos vestíbulo-linguais, empregando a
polimerização convencional (intensidade de luz de 500mW/cm 2 irradiada durante 40s) ou
soft-start (intensidade de luz de 400mW/cm 2 nos primeiros 20s e de 700mW/cm 2 nos 20s
fi nais). Os resultados mostraram a existência de diferença estatisticamente significante entre
os grupos, sendo que as cavidades restauradas pela técnica incremental apresentaram a menor
infiltração marginal e as restauradas pela técnica do incremento único a maior. Baseada nestes
dados, a autora constatou que ocorreu menor infiltração marginal em restaurações com
inserção incremental da resina composta, independente do tipo de polimerização utilizado.
Moraes; Sáfar; Jansen (2000) compararam o efeito de diferentes intensidades de luz
na microinfiltração marginal de restaurações do tipo caixa com margem em esmalte. A resina
foi inserida na cavidade através da técnica incremental vertical, e a fotopolimerização de cada
incremento foi feita por vestibular e palatina durante 40s em cada face, da seguinte maneira:
incrementos polimerizados com intensidade de luz de 500mW/cm 2 e incrementos
polimerizados com intensidade de 250mW/cm 2 (devido à distância de lcm da fonte de luz da
restauração). Avaliando os resultados, observaram que não houve diferença estatisticamente

significante entre os valores de intensidades de luz testados. Os resultados também mostraram
que em 25% dos corpos de prova, em ambas as intensidades, não se percebeu infiltração, o
que não determina ausência de contração de polimerização, portanto, se existiu contração e

não houve microinfiltração, significa que não existe fenda, ou que esta é tão pequena que o
corante não Ode entrar. Dessa forma, 75% apresentaram algum grau de microinfiltração em
esmalte ou mesmo atravessando-o e chegando até a dentina. Baseando-se no dinamismo da
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microinfiltração, sua verdadeira importância residiria na sua ocorrência em qualquer grau,
pois uma vez ultrapassada a barreira do esmalte, mais cedo ou mais tarde, a microinfiltração
chegaria à dentina e comprometeria o sucesso da restauração.
Pereira et al. (2004) realizaram um estudo sobre a microinfiltração marginal de
restaurações do tipo ocluso-proximal com margem cervical em esmalte, nas quais foram
testadas diferentes técnicas de polimerização, em que se variou o tipo de matriz e de cunha, a
intensidade de luz inicial e a disposição dos incrementos de resina composta na cavidade.
Assim, as restaurações foram realizadas da seguinte maneira: grupo 1 - utilização de matriz
transparente e cunha reflexiva, com a inserção da resina sendo feita de forma incremental:
primeiro incremento adaptado à parede cervical e fotopolimerizado durante 40s através da
cunha reflexiva, segundo e terceiro incrementos adaptados à parede vestíbulo -axial e áxiolingual, respectivamente, e fotopolimerizados durante 40s cada através da face a qual foram
inseridos; grupo 2 - utilização de matriz de aço e cunha de madeira, com a inserção da resina
sendo feita através de incrementos horizontais: primeiro incremento adaptado à parede
cervical e fotopolimerizado durante 40s por oclusal, sendo os lOs iniciais realizados com a
ponta do aparelho à lcm de distância, reduzindo a intensidade de luz. 0 segundo e terceiro
incrementos foram inseridos e fotopolimerizados da mesma forma gradual; e grupo 3 utilização de matriz de aço e cunha de madeira, com a inserção da resina sendo feita em um
único incremento, polimerizado por oclusal durante 40s. Com base nos resultados,
observaram que nenhuma das técnicas de fotopolimerização avaliadas foi capaz de impedir a
presença da microinfiltração marginal, mesmo com a margem localizada em esmalte. A
técnica de inserção em um único incremento apresentou os piores resultados, já a técnica que
utilizou a matriz transparente e a cunha reflexiva promoveu a melhor adaptação marginal.
Cenci et al. (2006) compararam dois diferentes sistemas de matrizes na redução da
microinfiltração de cavidades proximais com margem em esmalte e cemento: utilização de
matriz metálica e cunha de madeira, com os incrementos sendo polimerizados por oclusal
durante 20s cada; e utilização de matriz de poliéster e cunha reflexiva, com o primeiro
incremento sendo polimerizado através da cunha durante 60s, o segundo sendo polimerizado
por vestibular durante 60s, e o terceiro por lingual também durante 60s. Havendo necessidade
de colocação de mais incrementos, estes foram polimerizados por oclusal durante 20s. Após a
remoção da matriz, em ambos os grupos, uma polimerização adicional foi realizada por
vestibular, lingual e oclusal durante 20s em cada face. 0 resultado deste estudo mostrou que
ambas as técnicas não foram capazes de inibir completamente a microinfiltração. Mas as
cavidades com margem em esmalte tiveram uma restauração com melhor selamento, ao
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contrário das com margem em cemento. Em relação ao comportamento da microinfiltração
entre os dois sistemas de matrizes utilizados, não houve diferença significante entre eles,
assim, os autores concluíram que se pode utilizar qualquer sistema de matriz e cunha para
restaurar uma cavidade do tipo classe II.
Neiva et al. (1998) avaliaram a infiltração marginal na parede gengival de restaurações
do tipo MOD com margem em esmalte e cemento, utilizando diferentes técnicas restauradoras
(onde uma matriz metálica e uma cunha de madeira foram utilizadas nas 4 primeiras técnicas).
Técnica 1 - a cavidade MOD foi preenchida através de um incremento único de resina,
polimerizado por oclusal durante 60s; técnica 2 - inserção de incrementos horizontais,
polimerizados por oclusal durante 60s cada; técnica 3 - inserção de incrementos obliquos,
polimerizados por oclusal durante 60s cada; técnica 4 - inserção e polimerização idênticas as
da técnica 2, mas realizadas com o auxilio de um cone colimador. 0 cone pressionava o
incremento, que era polimerizado através dele; e técnica 5 - inserção de incrementos oblíquos,
com o auxilio da matriz transparente e cunha reflexiva. 0 primeiro incremento foi inserido no
terço cervical e polimerizado através da cunha durante 60s e por oclusal durante 40s, o
segundo incremento foi polimerizado pela face vestibular durante 60s e por oclusal durante
40s, e o terceiro incremento foi polimerizado pela oclusal durante 60s. Os resultados
mostraram que todas as técnicas, nas restaurações com margem em esmalte, apresentaram
níveis de infiltração marginal estatisticamente similares. Por outro lado, nas restaurações com

margem em cemento, as técnicas 3 e 4 apresentaram resultados estatisticamente superiores
comparados à técnica 5. JA a técnica em que o cone foi utilizado, os melhores resultados
foram alcançados, tanto em esmalte quanto em cemento.
Calabria; Cabral (2000/2001) verificaram qual técnica de inserção e fotopolimerização da
resina composta é mais eficaz em relação à diminuição da microinfiltração marginal. As
restaurações, do tipo ocluso-proximal com margem cervical em esmalte e realizadas com o
auxilio de matriz transparente e cunhas, foram divididas em 5 grupos: grupo 1 - grupo
controle, restaurado em incremento único e fotopolimerizado por vestibular, lingual e oclusal
durante 40s em cada face; grupo 2 - inserção da resina em incrementos obliquos,
polimerizados através da parede a qual estavam inseridos durante 40s cada; grupo 3 utilização da cunha reflexiva, sendo o primeiro incremento inserido horizontalmente na
parede gengival e polimerizado durante 40s através da cunha e o restante da cavidade
restaurado pela técnica incremental descrita no grupo 2; grupo 4 - utilização do Contact Pro
(instrumento para obtenção do ponto de contato), sendo o primeiro incremento de resina
inserido na parede gengival polimerizado através deste instrumento durante 40s e o restante

17

da cavidade restaurado pela técnica incremental; e grupo 5 - um primeiro incremento de
resina foi inserido, de maneira horizontal, na parede cervical e, logo após, 2 bolinhas de resina
(de lmm) pré-polimerizadas foram acomodadas sobre este incremento. A polimerização deste
conjunto foi feita por vestibular, lingual e oclusal durante 40s em cada face, sendo o restante
da cavidade restaurado pela técnica incremental. Com o resultado obtido, observaram que
nenhuma técnica foi eficaz em selar completamente a margem cervical. Porém, apesar de não
ter existido diferença estatisticamente significante entre os grupos, houve uma diminuição da
microinfiltraçã'o ao serem utilizadas matrizes transparentes associadas As técnicas de inserção
incremental e o uso de esferas pré-polimerizadas, sendo que uma maior fenda marginal foi
provocada com o uso da técnica de incremento Calico e da que empregou o Contact Pro.
Conceição et al. (1997) analisaram a capacidade de selamento marginal de diferentes
técnicas de fotopolimerização e inserção da resina composta em restaurações do tipo oclusoproximal com a margem cervical em dentina. As restaurações foram confeccionadas de
acordo com as seguintes técnicas: técnica 1 - utilização da matriz de poliéster

e cunha

reflexiva, sendo o incremento cervical polimerizado durante 80s através da cunha, e os demais
por vestibular, lingual e oclusal durante 40s em cada face; técnica 2 - utilização da matriz
metálica com porta matriz, sendo inseridos 3 incrementos horizontais, fotopolimerizados por
oclusal durante 40s cada; técnica 3 - confecção de retenções mecânicas nas paredes vestibular
e lingual da caixa proximal, sendo a restauração realizada da mesma forma que na técnica 2; e

técnica 4 - adaptação de 2 porções esféricas de resina composta (de 1,5mm de diâmetro) prépolimerizadas, sendo os incrementos inseridos e polimerizados da mesma maneira que na
técnica 2. 0 resultado deste estudo mostrou que todas as técnicas apresentaram infiltração,
mas a técnica de porções pré-polimerizadas apresentou a melhor capacidade em reduzi-la.
Também foi observado que as técnicas 2 e 3 demonstraram a menor capacidade de selamento
marginal.
Wahab; Shaini (2003) investigaram a microinfiltração nas paredes proximais de
cavidades do tipo ocluso-proximal, com margem gengival em cemento, restauradas com ou
sem a adição de inserts (fragmentos pré-polimerizados de resina). Dividiram as restaurações
em 3 grupos: grupo 1 - inserção de incrementos horizontais, fotopolimerizados por 40s cada;
grupo 2 - inserção incremental, sendo o primeiro incremento inserido e polimerizado por 40s
+ adaptação do insert de dimensão 1 x 3mm + inserção e polimerização do último incremento
de resina; e grupo 3 - inserção incremental, sendo o primeiro incremento inserido e
polimerizado por 40s + adaptação do insert de 1,25 x 3mm + inserção e polimerização do
último incremento. Os resultados mostraram diferença significante entre as técnicas
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restauradoras testadas, sendo que a técnica em que foram utilizados os inserts, mostrou uma
maior redução na microinfiltração comparada A técnica incremental horizontal. Assim, a
inserção destes fragmentos pré-polimerizados na cavidade parcialmente preenchida com
resina pode ter melhorado a adaptação da resina As paredes do preparo. Em relação
dimensão dos inserts, não houve diferença entre as técnicas, e isto pode ser atribuído
pequena diferença de tamanho entre eles. Os autores concluíram, então, que todas as
cavidades restauradas com resina composta através da técnica incremental com o uso ou não
de inserts apresentaram microinfiltração, porém reduzida. E o uso dos inserts e da técnica
incremental em cavidades classe II parece melhorar o selamento marginal da parede proximal
da restauração.
Kramer; Pires; Longoni (1999) compararam o grau de infiltração marginal entre duas
técnicas de inserção de resina composta, em cavidades do tipo ocluso-proximal com o limite
cervical estendido até à JAC: técnica de inserção incremental horizontal - incrementos
inseridos horizontalmente, polimerizados por oclusa! durante 30s cada; e técnica de
fragmentos de resina pré-polimerizados - primeiro incremento adaptado na parede gengival +
condensação do fragmento pré-polimerizado (de I mm de diâmetro) + polimerização por
oclusal durante 30s. Com base nos resultados, verificaram que ambas as técnicas
apresentaram microinfiltração na interface dente/material restaurador. Mas a análise
estatística indicou que a técnica incremental horizontal apresentou menor grau de infiltração
quando comparada A técnica de fragmentos pré-polimerizados.
Pereira; Silva (2004) avaliaram o efeito da fotopolimerização simultânea do sistema
adesivo com a resina composta sobre a infiltração marginal, em restaurações estritamente
proximais com a margem em esmalte e dentina. Este tipo de fotopolimerização, onde o
adesivo foi aplicado e um primeiro incremento de resina foi inserido e, assim, ambos
polimerizados, foi comparada A técnica de fotopolimerização usual, onde o adesivo é aplicado
segundo as recomendações do fabricante. A análise dos resultados mostrou que a técnica de
fotopolimerização simultânea não foi capaz de eliminar a infiltração em esmalte, mas mostrou
uma leve tendência para redução na margem dentinária.
Cabral; Cabral; Felix (2004) compararam as técnicas de fotopolimerização
convencional e escalonada em relação à microinfiltração marginal, em cavidades do tipo
ocluso-proximal com término em dentina. Na fotopolimerização convencional, os
incrementos foram inseridos em 3 etapas e cada um fotopolimerizado por 20s. Na escalonada,
cada incremento foi polimerizado com aumento gradual do tempo

(o primeiro foi

fotopolimerizado por 5s, o segundo por lOs e o último durante 20s). Todos os grupos
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apresentaram microinfiltração, mas de acordo com os resultados, no geral,

o grau 0

(representado por nenhuma infiltração) alcançou o maior percentual, enquanto que o grau 3
(infiltração atingindo a parede pulpar) obteve o menor. 0 motivo do bom resultado do grau O
pode ser decorrente do melhoramento das propriedades fisico-mecânicas das resinas, assim
como, a explicação possível para os valores de grau 3 encontrados, apesar dos avanços
obtidos, é que ainda não se conseguiu chegar a um material restaurador ideal. Apesar da
técnica escalonada apresentar melhores resultados, não houve diferença estatística em relação
convencional em impedir por completo a microinfiltração.
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3 DISCUSSÃO

3.1 CLASSE V

3.1.1 TÉCNICA DE INSERÇÃO
0 fator de configuração cavitária, o qual analisa a proporção entre o número de
superfícies dentárias aderidas de não aderidas, atinge, no máximo, o fator C = 5, que
corresponde As cavidades de classe I e V. A literatura relata que, quando encontramos valores
do fator C maiores que 2, podemos esperar uma falha adesiva (SANTOS; SOUZA JR;
MONDELLI, 2002). Assim, um dos meios utilizados para amenizar os problemas inerentes A
configuração das cavidades é a técnica de inserção incremental da resina composta, pois
favorece seu escoamento (pelo fato de aumentar a área de superfície livre para o material) e a
contração de porções independentes.
Menezes et al. em 2002 e 2004, ao compararem a técnica de incremento único e a
incremental como alternativas para amenizar os efeitos gerados durante a contração da resina
composta, verificaram que a técnica de inserção incremental apresentou os menores indices de
infiltração.
Para St-Georges et al. (2002), apesar da inserção da resina pela técnica incremental, a
microinfiltração continuou a ocorrer na margem cervical da restauração localizada em
cemento, mas quase não existiu na margem em esmalte.
Aguiar; Ajudarte; Lovadino (2002) observaram que a inserção por incrementos
apresentou a maior infiltração, sendo estatisticamente diferente da inserção através de um
único incremento. Os autores atribuíram esse resultado A resina localizada no fundo da
cavidade não ter sido completamente polimerizada. O que também pode ter influenciado o
resultado desse estudo foi a utilização de uma resina composta condensável (P60) como
material restaurador, tanto que foi sugerido a adaptação de uma resina com baixo modulo de
elasticidade na camada mais profunda da restauração.

3.1.2 TÉCNICA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO

0 momento em que a resina composta não pode mais produzir alivio da tensão pelo
seu escoamento é definido como ponto gel, dessa forma o estresse de contração começa a
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surgir após este momento. Este estresse pode ser minimizado, prolongando-se a fase pré-gel
da resina mediante o uso de uma fotopolimerização gradual.
0 estudo de Menezes et al. em 2003 e, posteriormente, em 2004 mostrou que a
fotoativação gradual apresentou um nivel menor de infiltração quando comparada à técnica de
intensidade máxima de luz. Esta ativação inicial em baixa intensidade, melhorando a
adaptação marginal, pode mesmo estar associada a um aumento no tempo de escoamento da
resina, o qual permite o relaxamento das tensões geradas durante o processo de polimerização.
Fróes (2005) concluiu que o modo de ativação interferiu nos seus resultados de
microinfiltração quando trabalhou com a fotoativação gradual, conseguindo os menores
indices de infiltração comparada A. fotoativação convencional, onde somente uma alta
intensidade de luz foi irradiada.
Para possibilitar o uso da fotoativação gradual, foram lançados no mercado aparelhos
fotopolimerizadores que permitem alternar manualmente a intensidade de luz, de forma a
permitir diferentes técnicas de fotoativação. No entanto, o estudo de Aguiar; Ajudarte;
Lovadino (2002) mostrou que não houve diferença entre as duas baixas intensidades de luz
testadas (200 e 380mW/cm 2), sendo sugerido pelos autores que não se faz necessário investir
num aparelho especifico para este tipo de polimerização gradual, ou seja, a intensidade inicial
de luz pode ser reduzida com um aparelho convencional, distanciado da superficie da
restauração. Este resultado também foi observado por Mazur et al. (2002).
Kanca; Suh (1999) e Lopes et al. (2001) concordam que a ativação por pulso é uma
ótima alternativa para reduzir ou até mesmo eliminar a microinfiltração marginal. Este tipo de
técnica de fotopolimerização deve ser empregada no último incremento da restauração, onde
uma baixa intensidade de luz inicial é recebida pela resina durante 2 ou Ss. Um intervalo de
5min deve ser dado, para uma irradiação com alta intensidade de luz final ser aplicada. Assim,
a técnica por ativação por pulso, na última camada, é efetiva em melhorar a qualidade
marginal das restaurações.

3.2 CLASSE II

3.2.1 TÉCNICA DE INSERÇÃO

Amaral (2001) verificou a ocorrência de uma menor infiltração marginal em
restaurações com inserção incremental da resina composta, quando comparada à técnica de
inserção em incremento único. Isto também foi observado no estudo de Pereira et al. (2004),

onde a inserção em um único incremento apresentou os piores resultados. Calabria; Cabral
(2000/2001) observaram que a inserção da resina composta em incremento único provocou
uma maior fenda marginal mesmo com a fotopolimerização inicial sendo por vestibular e
lingual, através de uma matriz transparente, e não somente por oclusal quando da utilização
de uma matriz metálica. Isso leva a crer que o volume de material é diretamente proporcional
contração de polimerização.
Para Jedrychowski; Bleier; Caputo (1998) com base em seus resultados concluíram
que o estresse encontrado quando da utilização da técnica incremental mostrou que não há
vantagem em utilizá-la em comparação ao estresse que também ocorreu quando a técnica de
incremento único foi empregada. Porém, os autores recomendam a inserção e adaptação da
resina em incrementos na margem gengival da caixa proximal da cavidade quando a
restauração for profunda, pois a polimerização não consegue ser efetiva em incrementos
maiores que 4mm.
Casanova et al. (2002) ao compararem estas duas técnicas de inserção verificaram não
haver diferença significante entre elas.

3.2.2 TÉCNICA RESTAURADORA COM UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES SISTEMAS
DE MATRIZES E CUNHAS

Para Neiva et al. (1998) a técnica do incremento único juntamente com a utilização da
matriz metálica e cunha de madeira seria satisfatória em casos de preparos do tipo classe 11
conservadores, onde há esmalte na margem gengival da caixa proximal. Quando na ausência
de esmalte nesta margem, a técnica restauradora com auxilio da matriz transparente e cunha
reflexiva não deve ser utilizada rotineiramente, pois apresentou o maior nível de infiltração
marginal neste estudo, sendo a técnica incremental, com auxilio da matriz metálica, melhor
indicada.
Ao avaliarem a capacidade de selamento marginal entre os diferentes tipos de sistemas
de matrizes, Conceição et al. (1997) observaram os níveis mais severos de microinfiltração
com a utilização da matriz metálica. Assim como, Pereira et al. (2004) verificaram uma
diminuição da infiltração ao ser utilizada a matriz transparente. Este resultado deve-se ao fato
dessa técnica possibilitar a passagem da luz através das estruturas dentais e, como
conseqüência, reduzir a intensidade da luz fotopolimerizadora
marginal.

e melhorar a qualidade

,3

0 resultado do estudo de Cenci et al. (2006) mostrou não existir diferença significante
entre o uso da matriz metálica e transparente, desde que uma polimerização adicional seja
realizada através das faces vestibular, lingual e oclusal após a remoção da matriz.
Dessa forma, deve-se avaliar as vantagens e desvantagens de cada sistema. Para Neiva
et al. (1998) a vantagem de se usar a matriz metálica é que elas são mais fáceis de instalar do
que a matriz transparente, além de serem mais baratas e poderem ser bem finas. Outra
vantagem é que a metálica pode ser pré-contornada antes da sua colocação, evitando, assim,
um contato proximal plano.

3.2.3 TÉCNICA

RESTAURADORA COM UTILIZAÇÃO DE PORÇÕES PRÉ-

POLIMERIZADAS DE RESINA COMPOSTA
Para Conceição et al. (1997), Calabria; Cabral (2000/2001) e Wahab; Shaini (2003)
outro artifício que parece reduzir a microinfiltração marginal em restaurações classe ll é a
adaptação de porções pré-polimerizadas de resina composta ou inserts na caixa proximal
destas cavidades. Provavelmente a melhora obtida no selamento marginal foi devido a estas
porções diminuírem a contração volumétrica da resina, assim como, permitirem que se exerça
pressão do material restaurador contra as paredes do preparo, facilitando sua adaptação.
Porém, o trabalho realizado por Kramer; Pires; Longoni (1999) indicou que a técnica de
fragmentos pré-polimerizados foi significantemente inferior na redução da microintiltração,
apesar de se pensar que com a sua utilização poderia ocorrer uma redução da contração em
função de parte do material ser polimerizado fora da cavidade bucal.

3.2.4 TÉCNICA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO

Se a intensidade da luz do aparelho fotopolimerizador for muito alta, a polimerização
da resina ocorre de forma muito abrupta, limitando a possibilidade de seu escoamento. Desta
forma, um processo de polimerização com uma intensidade menor de luz poderia relaxar o
estresse de contração.
Porém, para Moraes; Sdfar; Jansen (2000) as intensidades de luz que testaram, 250 e
500mW/cm2, não determinaram comportamento diferente para a resina composta sob o ponto
de vista da presença ou ausência de microinfiltração. Assim como Amaral (2001) concluiu
que deve ser avaliado o custo-beneficio da utilização de aparelhos específicos para a
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polimerização gradual, já que este tipo de fotoativacdo não apresentou melhores resultados
que a convencional em seu estudo.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura apresentada e discutida, concluiu-se:
I.

Nenhuma técnica restauradora foi capaz de eliminar completamente a

microinfiltração marginal. No entanto, quando a margem cervical da restauração se
encontrava em esmalte a infiltração quase não existia.
2.

A técnica ideal para restaurar uma cavidade classe V. minimizando a

infiltração marginal, seria a inserção incremental da resina composta associada
fotopolimerização gradual.
3.

A técnica restauradora ideal para uma cavidade classe II seria a incremental

com auxilio da matriz metálica e cunha de madeira (devido as vantagens que este
sistema possui comparado à matriz transparente e cunha reflexiva). 0 uso de porções
pré-polimerizadas de resina composta pode ser empregado para também melhorar a
adaptação marginal destas restaurações classe II.
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