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Introdução
Em busca de melhor qualidade e aumento da longevidade das restaurações
em resina composta, novos materiais e técnicas cada vez mais avançadas tem
surgido. Porém, ainda é grande o número de falhas em restaurações posteriores
extensas, principalmente falhas decorrentes da tensão gerada pela contração de
polimerização.
Com isso, este trabalho avalia a adaptação marginal na caixa proximal das
restaurações semi-diretas realizadas em preparos cavitário extensos de classe II e
resistência de união à micro tração de restaurações semi-diretas realizadas em
preparos cavitários extensos de classe II. A utilização da resina flow de baixa
contração de polimerização SureFil® SDR™ (Stress Decreasing Resin) em
restaurações semi-diretas de preparos extensos de classe II. Esse estudo avaliou, in
vitro, a adaptação marginal e resistência de união à microtração de restaurações
semi-diretas realizadas com resina composta do tipo bulk-fill em preparos cavitários
extensos.
Material e Métodos
Foram utilizados 60 pré-molares hígidos, extraídos por razões ortodônticas. Os
dentes foram limpos e armazenados em solução salina contendo 0,1 % de timol na
temperatura de 4 °C.
Os dentes foram lavados e o excesso de umidade foi removido. As raízes
foram incluídas com resina acrílica quimicamente ativada dentro de cilíndricos de
P.V.C., com 20 mm de diâmetro interno por 20 mm de altura. Os dentes foram
divididos aleatoriamente em quatro grupos experimentais (n=15).
Os preparos cavitários de classe II do tipo MOD foram padronizados com broca
de carboneto de tungstênio 245, ficando assim com as seguintes dimensões: caixa
oclusal de 4 mm de profundidade (sem parede axial) e 4 mm na dimensão vestíbulolingual. As paredes cervicais em esmalte (1 mm acima da junção cemento-esmalte).
Técnica Direta: a resina foi inserida em incrementos de 2 mm cada e
fotopolimerizados individualmente. No grupo 2 (G2), o compósito SureFil ® SDR TM
flow, foi aplicado diretamente no preparo com auxílio de uma pistola,
fotopolimerizado e posteriormente terminando com um incremento de 2 mm de
resina composta TPH.
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Os preparos cavitários dos grupos 3 e 4 (G3 e G4) foram moldados com
silicona de adição e isolados com gel lubrificante. E imediatamente vazados
utilizando o mesmo material de moldagem, com o auxílio de uma pistola
dispensadora. Com os modelos em mãos, as restaurações foram confeccionadas da
mesma forma que na técnica direta. As restaurações foram removidas dos modelos
de silicona e receberam o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15s. Ao
término deste procedimento, as restaurações foram cimentadas com o próprio
material restaurador utilizado SureFil ® SDR TM flow e com os dentes previamente
tratados com sistema adesivo. A fotoativação foi de 20 seguntos por incremento.
Para análise da adaptação marginal externa foram realizadas impressões da
margem externa de cada restauração utilizando material à base de polivinil-siloxano
e em seguida feito réplicas de resina epóxi, depois analisadas em microscopia
eletrônica de varredura em 400x.
Resultados e Discussão
Ao analisarmos a adaptação marginal das caixas proximais, o teste ANOVA e
pós-teste de Tukey com nível de significância de 5%.
Tabela 1 - Percentagem de margem adaptada nas proximais das restaurações de
classe II.
Grupo

Média (%)

Desvio-Padrão

1

91,02

9,26

2

86,76

14,78

3

83,98

8,41

4

82,11

10,88

Em relação à resistência de união à tração, após análise de variância
(ANOVA um fator) com pós-teste de Tukey e nível de significância de 5%.
Tabela 2 - Média e desvio padrão dos valores de resistência adesiva dos grupos
(MPa).
Grupos

Média (MPa)

Desvio-Padrão

1

21,77

8,15

2

21,07

8,79

3

19,73

7,55

4

20,17

8,24

Na análise fractográfica a tabela 4 mostra que o maior percentual de falhas
encontradas foi na adesiva (entre o adesivo e a dentina e entre o adesivo e o
compósito), e a menor porcentagem foi para falha coesiva.

Tabela 3 - Análise fractográfica para classificação do tipo de falha.
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Grupos

Adesiva

Coesiva

Mista

1

64,10%

10,25%

25,64%

2

80%

10%

10%

3

72,86%

10,74%

16,4%

4

76,15%

11,08%

12,77%

O avanço tecnológico alcançou enormes progressos levando ao
desenvolvimento de inúmeros e melhorados materiais resinosos para dentes
anteriores e posteriores. No entanto, ainda há preocupações referentes à sua
durabilidade, principalmente no que diz respeito à integridade marginal (GWINNETT,
1995; ROGGENDORF, 2011).
Ainda hoje, a técnica restauradora direta é a mais utilizada, principalmente
pelo custo ser inferior à técnica indireta. CAVALHEIRO et al, em 2014, relata
algumas deficiências da técnica restauradora direta como: contração de
polimerização que gera uma interface dente-restauração suscetível ao aparecimento
de fendas marginais, contato proximal deficiente, dificuldades na realização de um
acabamento satisfatório além da dificuldade na fotoativação.
Estudos de MEDINA et al., 2012 reforçam que uma maneira de se prever o
sucesso clínico das restaurações é avaliar a adaptação marginal, e que nas
restaurações indiretas permite uma boa reprodução do preparo cavitário e do
contato proximal, além de poder controlar a contração de polimerização.
Os resultados encontrados nesse estudo demonstraram que as resinas
compostas do tipo Bulk – Fill apresentaram valores da adaptação marginal
semelhante se comparado com as resinas de uso convencional, corroborando com
outras investigações in-vitro (VAN END et al., 2012; ROGGENDORF et al., 2011;
FURNESS et al, 2014; SCOTTI et al, 2014; CAMPOS et al, 2014). Porém deve ser
lembrado que as resinas de preenchimento são mais práticas, o que reduz o tempo
de aplicação e reduz possíveis falhas pelo tempo de exposição no meio bucal
(LALLY, 2014 e LEPRINCE, 2014), além de que a viscosidade desta resina facilita
para uma boa adaptação marginal livre de gaps, como mostra o estudo de
AGARWAL et al , 2015.
Observando resultados próximos entre os tipos de técnicas
restauradoras, parece ser viável desfrutar dos benefícios de cada uma das técnicas,
chegando à técnica semi-direta. Ainda assim, podendo utilizar da simplicidade do
composto Bulk -Fill, que se mostrou capaz de recompor o tecido dentinário de
maneira satisfatória. O que pode ser notado até mesmo em estudo clínico com
acompanhamento de 3 anos, mostrando a boa eficácia e durabilidade do material
(VAN DIJKEN, 2015).
Conclusão
Com base nos dados coletados, ao avaliar a adaptação marginal e resistência
à tração das restaurações diretas e semi-diretas em resina Bulk – Fill, os valores
mostraram não haver diferenças estatisticamente significantes quando comparada
com o compósito convencional. Isso sugere que a utilização do material Bulk-fill em
restaurações semi-diretas pode ser uma técnica empregada pelo cirurgião dentista,
porém mais estudos clínicos devem ser realizados.
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