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Os procedimentos restauradores para dentes 

decíduos podem diferenciar significativamente dos 

dentes permanentes devido principalmente à variação na 

morfologia dental (AAPD, 2005). 

Os materiais restauradores adesivos diretos 

estão sendo clinicamente indicados para restabelecer 

função, aperfeiçoar a estética e prevenir ou deter a 

desmineralização da estrutura dental (Anusavice, 2003). 

Podem ser definidos como compósitos uma vez que 

compõem uma mistura física de dois ou mais materiais, 

combinados para formar um novo material com 

propriedades distintas dos componentes originais. Esta 

mistura tem por objetivo a melhoria de suas propriedades 

(ASTM, 2005). 

Geralmente são compostos por uma matriz (fase 

orgânica) que tem como função distribuir e transferir 

tensões para os outros componentes: as cargas (fase 

inorgânica) (CHAIN; BARATIERI, 1998). Além disso, a 

matriz protege a superfície da carga contra corrosão e 

liga uma carga a outra.  Já a partícula de carga também 

denominada de fase dispersa tem por função reforço, o 

que melhora o desempenho mecânico da matriz, além de 

promover enchimento, o que modifica e melhora as 

propriedades da mesma. Está ligada a matriz por um 

agente de ligação ou silano (ANUSAVICE, 1998). 

Sendo assim, fatores como: propriedades e 

frações volumétricas dos componentes individuais de 

cada fase, distribuição e dispersão da fase inorgânica, 

tamanho, porosidade da carga e interação entre as fases 

(adesão interfacial) influenciam as propriedades finais do 

material  compósito (CRAIG, 1981; BRAGA; 

FERRACANE, 2004; ATAI; WATTS; ATAI, 2005). 

Neste conceito estão inseridos os materiais 

restauradores adesivos diretos como o compósito, o 

compômero e o cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina. Logo, fica facilmente compreendido que o 

desempenho clínico destes materiais restauradores, 

assim como suas limitações, estão intimamente 

relacionados e são dependentes da sua composição 

(MITRA; WU; HOLMES, 2003) fato que nem sempre é 

observado e respeitado quando de sua eleição como 

material restaurador. 

Os materiais restauradores adesivos são 

vastamente utilizados para restaurar dentes decíduos 

posteriores, em função do caráter temporal destes 

últimos (MCDONALD; AVERY; DEAN, 2004), porém 

ainda não há um protocolo estabelecido sobre o 

desempenho destes materiais (CORRÊA, 2005). 

Portanto, há necessidade premente de compará-los, 

relacionando suas propriedades com o seu desempenho 

clínico, a fim de nortear sua indicação para restaurar 

molares decíduos. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é revisar e 

comparar por meio da literatura algumas propriedades 

inerentes destes materiais restauradores adesivos 

diretos usados em Odontopediatria. 

Ao longo do tempo, os materiais restauradores 

adesivos diretos têm sofrido avanços tecnológicos 

visando melhorar suas propriedades (MITRA; WU; 

HOLMES, 2003; TYAS; BURROW, 2004) uma vez que 

estas podem influenciar o desempenho da restauração, 

e conseqüentemente sua longevidade clínica 

(VanDIJKEN, 2003; QVIST; MANSHER; TEGLERS, 

2004), em especial quando se trata de dentes decíduos 

(LACY; YOUNG, 1996; BURKE et al., 2002; 

GUELMANN; MJÖR, 2002, Tran; Messer, 2003; 

FORSS; WILSON, 2003; QVIST; MANSHER; 

TEGLERS, 2004). 

No mercado existem diversos materiais 

disponíveis para restaurar molares decíduos, porém 

poucos estudos avaliam ao mesmo tempo suas 

propriedades e a repercussão destas sobre o 

comportamento clínico das restaurações. Além disso, 

não há estudos que avaliem simultaneamente os três 

tipos de materiais restauradores adesivos diretos: o 

compósito, o compômero e o ionômero de vidro 

modificado por resina. Sendo assim, a relevância de um 

estudo em Odontopediatria com estas duas condições 

citadas anteriormente é pertinente e se justifica pela 

possibi l idade de se responder ao seguinte 

questionamento: Quais propriedades o material deve 

possuir para apresentar um bom desempenho clínico em 

Odontopediatria?

A composição química do material (matriz + 

partículas de carga + agente de cobertura ou silano) é 

quem determina suas propriedades (LUTZ; PHILLIPS, 

1983). Os componentes da matriz têm influência sobre o 

grau de conversão do monômero, a profundidade e a 

contração de polimerização (ASTM, 2005). Já as 

partículas de carga provêm estabilidade dimensional ao 

material e ao serem misturadas à matriz, apresentam 

como primeiro benefício a redução da contração de 

polimerização. Este fato ocorre simplesmente pela 

diminuição da quantidade da matriz em um mesmo 

volume. Outras melhorias imediatas são: menor 

coeficiente de expansão térmica, menor sorpção de 

água, além de aumento da resistência a compressão, 

tração, desgaste e um maior módulo de elasticidade 

(maior rigidez) (BARATIERI et al., 1998). Além disso, o 

maior tamanho da partícula de carga induz a uma maior 
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contração de polimerização e o seu formato irregular 

pode provocar maior transferência de estresse para a 

matriz, levando ao aparecimento de trincas, que 

posteriormente evoluem para fraturas, o que 

compromete a longevidade clínica da restauração 

(O'BRIEN, 1997). Segundo a American Dental 

Association, dentre as propriedades básicas dos 

materiais, destacam-se a rugosidade superficial, a 

resistência à compressão e à tração, módulo de Young e 

percentual volumétrico de carga, dureza e desgaste 

(ADA, 2005). Isto é justificado à medida que as 

propriedades mecânicas são fatores importantes para o 

adequado desempenho clínico da restauração 

(BARATIERI et al., 1998).

Os materiais restauradores adesivos diretos 

apresentam baixa condutibilidade térmica e por isso, são 

considerados isolantes térmicos, o que é considerado 

uma característica positiva em relação à proteção pulpar. 

Entretanto, quando submetidos a variações térmicas, 

estes materiais tendem a se expandir e a se contrair, em 

função da própria condição de polímeros. Tal 

característica pode levar à percolação marginal, logo 

microinfiltração e cárie secundária podem ocorrer às 

margens da restauração (O'BRIEN, 1997). Além disso, 

estes materiais podem sofrer expansão higroscópica, o 

que não compensa, contudo, a contração de 

polimerização. Em contrapartida, a incorporação de 

água na matriz destes materiais produz hidrólise da 

mesma, o que está relacionada à redução da dureza 

superficial e menor resistência ao desgaste, duas 

propriedades importantes ao se considerar longevidade 

clínica (O'BRIEN, 1997). 

A solubilidade destes materiais é um outro fator a 

ser considerado e está intimamente relacionada à 

qualidade da polimerização. Assim, uma polimerização 

incompleta resultará em um aumento da solubilidade. 

Além disso, o álcool por ser um solvente que atua sobre a 

matriz (O'BRIEN, 1997), o flúor aumenta o grau de 

dissolução das partículas de carga (YIP; LAM; SMALES, 

1999) e o meio ambiente ácido atua, tanto na erosão da 

matriz, quanto altera a superfície das partículas de carga 

(SANTOS; MAIA; SILVA, 2004) podendo levar a um 

aumento de solubilidade e interferir com o desempenho 

dos materiais. Por isso, ao avaliar o desempenho destas 

restaurações, é relevante que se considere em que 

condições bucais tais materiais estão inseridos, e mais, 

como tais condições podem estar influenciando suas 

propriedades. Por exemplo, medidas como indicação de 

uso de bochechos sem álcool, assim como aplicação de 

produtos com flúor neutro devem ser adotadas visando 

não interagir com a composição química e 

conseqüentemente nas interferir nas propriedades 

destes materiais (O'BRIEN, 1997).

Acrescenta-se que estes materiais apresentam 

boa biocompatibilidade, pois estudos mostram que se 

um adequado selamento marginal for obtido, evitando 

que toxinas e microorganismos penetrem nos túbulos 

dentinários, há pouca irritação pulpar. Contudo, em 

preparos profundos, uma proteção cavitária é 

recomendada (BRÄNSTROM, 1996). 

Uma propriedade importante é a capacidade de 

possuir o elemento íon flúor ativo na composição destes 

materiais, a fim de participar do processo de 

desmineralização/remineralização. Tal condição é uma 

característica relevante para a longevidade clínica das 

restaurações, principalmente em Odontopediatria, já 

que grande parte dos insucessos em relação às 

restaurações adesivas estéticas ocorre por cárie 

adjacente à restauração (FRIEDL; HILLER; SCHMALZ, 

1995). 

Ainda não existe um material restaurador ideal 

que contemple todas as propriedades citadas 

anteriormente. Neste sentido o conhecimento das 

características e das limitações de cada material é 

importante não apenas para indicá-lo clinicamente, mas 

também para reconhecer seu desempenho frente a 

determinadas situações clínicas.

COMPÓSITO

Este material foi introduzido na década de 60 por 

Bowen (1963) e a primeira formulação apresentou uma 

série de problemas, principalmente em relação à 

instabilidade de cor, ao desgaste, à contração de 

polimerização e à solubilidade (LEINFELDER; VANN, 

1982; TURKUN; ATTENER, 2001). Desde então, 

mudanças significativas na composição destes 

materiais têm ocorrido (HICKEL et al., 1998; MITRA; 

WU; HOLMES, 2003) com o objetivo de melhorar as 

suas propriedades mecânicas. 

As propriedades físicas e mecânicas dos 

compósitos são definidas pela matriz específica e pela 

natureza e quantidade de carga inorgânica adicionada 

(HICKEL et al., 1998). Assim os compósitos densamente 

carregados, apresentam propriedades físicas e 

mecânicas melhoradas (LEINFELDER, 1991). Apesar 

disto, a contração de polimerização (CONCEIÇÃO, 

2000) e a degradação deste material continuam sendo 

suas principais limitações.

Os compósitos podem ser classificados de 

acordo com o tipo de carga, assim materiais que contêm 

sílica pirogênica e silicato de bário são denominados 

híbridos (CHAIN; BARATIERI, 1998). Um exemplo deste 

tipo de material é o Total Performance Hybrid (TPH) 

(Tabela 1, Figura 1A). Embora disponível no mercado há 

anos, há poucos estudos que caracterizem a longo 

prazo, o comportamento clínico deste material  em 

relação a restaurações posteriores em  dentes 

decíduos, em especial quando comparados com outros 
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materiais adesivos (Wendell; Vann, 1988; Vann; 

BARKEMEIER; MAHLER, 1988).

C I M E N T O S  D E  I O N Ô M E R O  D E  V I D R O  

MODIFICADOS PELA ADIÇÃO DE RESINA (CIVMR)

No final da década de 80, foi introduzido no 

mercado o cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina, tendo 20% de componentes resinosos 

adicionados à composição original dos cimentos de 

ionômero de vidro (CROLL; KILLIAN, 1992). O cimento 

de ionômero de vidro modificado pela adição de resina 

(CIVR) apresenta dois ou três tipos de reação: O 

Vitremer (Tabela 1, Figura 1B), por exemplo, é um CIVR 

com reação de tripla cura. Neste caso a reação ácido-

base ocorre entre o vidro de silicato de flúor-alumínio e o 

ácido carboxílico; a fotoativação e liberação de radicais 

livre geram a polimerização de grupos metacrilato do 

polímero e 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA), e, por fim a 

reação de oxi-redução, que permite a polimerização de 

grupos metacrilato na ausência de fotoativação 

( M C L E A N ;  N I C H O L S O N ;  W I L S O N ,  1 9 9 4 ;  

PEUTZFELDT; GARCIA-GODOY; ASMUSSEN, 1997; 

ANUSAVICE, 1998). Tal fato tem como vantagens 

características de endurecimento melhoradas em 

relação ao cimento de ionômero de vidro convencional 

(CARRARA; ABDO; SILVA, 2001), graças à ação dos 

fotoiniciadores e iniciadores químicos de reação de cura 

na ausência de luz, o que proporciona uma 

polimerização mais uniforme, alta resistência inicial, 

menor influência de ganho ou perda de água (WILSON, 

1996) e maior estética inicial (CROLL; KILLIAN, 1992), 

apesar de possuir desvantagens como a contração de 

polimerização (MIYAZAKI, 1992) e a mudança de cor em 

estudos clínicos após um e dois anos de inserção 

(MANEENUT; TYAS, 1995). 

A grande vantagem deste tipo de material é 

capacidade de liberar e absorver íons de flúor, pois 

confere efeito cariostático sobre a estrutura dentária e às 

restaurações adjacentes (DUARTE; BUSATO; ARAÚJO, 

1990; Passos; MIRANDA; MAIA, 2003), uma condição 

desejável para todo material restaurador, especialmente 

em Odontopediatria.

RESINA MODIFICADA PELA ADIÇÃO DE 

POLIÁCIDOS (COMPÔMERO)

Derivado da combinação dos termos 

“compósito” e “ionômero”, essa classe de material 

apresenta características intermediárias entre os 

materiais anteriormente citados (MASS; GORDON; 

FUKS, 1999). Apresentam-se em pasta única e 

necessitam da aplicação de luz visível para que ocorra a 

polimerização (DESCHEPPER, 1999).

A composição básica se assemelha aos 

compósitos com a adição de uma molécula com grupos 

de ácido carboxílico. Esta condição viabiliza a ocorrência 

da reação ácido-base, porém este material não contém 

água, por isso esta reação só irá ocorrer após o contato 

do material com a saliva (BURKE et al., 2002). Há 

hidrólise dos grupos carboxílicos,  gerando o ataque no 

v i d r o  e m  f u n ç ã o  d a  a c i d e z  p r o d u z i d a .  

Conseqüentemente há liberação de íons metálicos que 

formam ligações cruzadas com os grupamentos ácidos 

(GARCIA-GODOY, 2000). Entretanto, a reação ácido-

base é mínima, não sendo capaz de caracterizar o 

material como um cimento de ionômero de vidro 

(BURKE et al., 2002). 

De acordo com a maioria dos fabricantes, os 

compômeros não requerem condicionamento ácido do 

esmalte, o que reduziria um passo operatório e 

conseqüentemente tempo de cadeira, porém é 

necessário que se realize o ataque ácido a fim de 

aumentar sua resistência adesiva (GROSS; GRIFFEN; 

CASAMASSIMO, 2001). Acrescenta-se que estes 

materiais se acoplam a seringas aplicadoras e de 

inserção única, o que diminui consideravelmente o 

tempo de trabalho (CARRARA; ABDO; SILVA, 2001), um 

fato relevante quando se considera atendimento infantil.

Dentre os diversos produtos disponíveis no 

mercado, o Freedom (Tabela 1, Figura 1C) chama 

atenção, pois não há estudos, segundo a literatura 

consultada, que avaliem o desempenho clínico deste 

material em função do tempo.

Produto  Fabricante  C om posição B ásica 
Tam anho M édio  

Partícu la  de carga (µm ) 

TH P 
Spectrum ®  

D entsp ly  
Partículas de carga de s ilica to  de bário  e s ílica 
p irogênica  e m atriz po lim érica  de B is-G M A 
m odificada por uretano 

0 .8  

Vitrem er®  3M  ESPE 
Particulas de carga de fluoralum iniosilica to , 
ác ido policarboxílico, água, H EM A e 
fo toiniciadores 

20-50 

Freedom ®  SD I 
Partícula  de carga de s ilica to  de estrôncio  e 
m atriz não B is-G M A 

1.0  

 

Tabela 1. Composição básica dos materiais restauradores estéticos adesivos citados no texto. 
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Figura 1. Aspecto morfológico dos três materiais 
restauradores citados (MEV), TPH Spectrum (A), Vitremer 
(B) Freedom (C). Notar padrão morfológico similar entre A e 
C

Os materiais restauradores adesivos são 

capazes de aderir ao substrato dental e por isso 

minimizam o seu desgaste (HICKEL et al., 1998) durante 

a confecção do preparo cavitário. Tal condição é uma 

característica importante quando se considera dentes 

decíduos devido à reduzida quantidade de substrato 

dental (MAIR et al., 1996; CORRÊA, 2005). Além disso, 

estes materiais reproduzem de forma aceitável a cor da 

estrutura dental, o que é para alguns pais, o principal 

motivo de escolha (PERETZ; RAM, 2002).

Algumas propriedades físicas dos dentes 

decíduos, como seu menor valor de dureza (MAHONEY 

et al., 2000) e o grau de força de mordida entre adultos e 

crianças (PROFFITT; FIELDS; NIXON, 1983) geram 

diferenças na quantidade de desgaste entre dentes 

decíduos e permanentes, estimulando desta forma a 

indicação de materiais restauradores adesivos diretos 

em molares decíduos. 

É consenso que uma das limitações destes 

materiais restauradores adesivos diretos é a contração 

de polimerização (ATAI; WATTS; ATAI, 2005), que pode 

gerar microinfiltração (MYAKI; FAVA; BALDUKI, 2002), 

cárie adjacente à restauração e conseqüentemente 

insucesso do tratamento (KIDD; TOFFENETTI; MJÖR, 

1992). Por isso, dentre os materiais disponíveis, é 

interessante que se selecione aquele que apresente 

menores percentuais de contração de polimerização, 

como é o caso dos CIVMRs, pois sob este aspecto, 

espera-se reduzir os efeitos da contração de 

polimerização em relação à longevidade clínica das 

restaurações (TOLEDANO et al., 1999). Alternativa seria 

selecionar outros materiais restauradores cuja 

resistência adesiva fosse suficiente para resistir ao 

estresse gerado pela contração de polimerização 

(BRAGA;  FERRACANE,  2004) .  O  uso  do  

condicionamento ácido total associado aos sistemas 

adesivos para esmalte e dentina tem sido empregado 

com esta finalidade (NAKABAYASHI; KOJIMA; 

MASUHARA, 1982) e por isso, sob este aspecto, o 

compósito e o compômero desde que aplicada à técnica 

do condicionamento total também podem ser os eleitos. 

O que não deve ocorrer quando não é realizado este 

passo operatório, pois estudos têm demonstrado valores 

mínimos de resistência adesiva e maiores de infiltração 

para o compômero quando o condicionamento ácido não 

é realizado (GARCIA-GODOY; HOSOYA, 1998). Apesar 

destes estudos, os fabricantes afirmam que tal material 

pode ser aplicado sem condicionamento ácido prévio. 

Se isto de fato ocorresse, seria uma vantagem do 

compômero sobre o compósito e o CIVMR, pois reduziria 

o tempo clínico, o que é uma necessidade em 

Odontopediatria. 

Todavia parte dos efeitos desta contração de 

polimerização é minimizada sem ser compensado pela 

expansão higroscópica (absorção de água proveniente 

do meio ambiente bucal) (O'BRIEN, 1997). Todos os 

materiais, pela sua natureza polimérica são passíveis de 
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sofrer expansão devido à incorporação de água. O 

compósito tem o melhor desempenho, pois apresenta 

melhor estabilidade dimensional. Entretanto, a presença 

da água pode atuar como fator adverso e promover a 

hidrólise da matriz, o que afeta as propriedades 

mecânicas destes materiais reduzindo assim a vida 

clínica das restaurações, o mesmo ocorrendo com o 

CIVMR e o compômero, que se apresentam mais 

sensíveis ao ambiente úmido que o compósito 

(MCLEAN; NICHOLSON; WILSON, 1994; HUANG et al., 

2003).

Uma outra propriedade importante é a dureza 

que está relacionada ao desgaste e com alteração da 

forma anatômica da restauração. Assim sendo, o 

compósito mais uma vez é o material de escolha 

considerando este aspecto. Contudo é importante refletir, 

que como citado anteriormente, os parâmetros utilizados 

para dentes permanentes não necessariamente se 

aplicam aos dentes decíduos. Sendo assim, os outros 

dois tipos de material mesmo apresentando valores de 

dureza menores que o compósito podem ser indicados 

para restaurar dentes decíduos posteriores. O que pode 

acontecer, porém é que o compômero e CIVMR podem 

apresentar maiores valores de desgaste e 

conseqüentemente maiores alterações de forma quando 

comparados aos compósitos. Sob este aspecto recai um 

ponto negativo sobre estes materiais que apresentam 

maior desgaste, pois o material que sofre desgaste 

produz alteração na sua rugosidade superficial 

(ANUSAVICE, 1998) que pode levar ao acúmulo de 

biofilme dental e pigmentações extrínsecas que induzem 

a alteração de cor (O'BRIEN, 1997) e também vão reduzir 

o tempo clínico da restauração. 

A liberação de fluoreto representa uma grande 

vantagem na inibição da formação de cárie secundária 

(CICCONE et al., 2004), e é indubitavelmente uma 

característica relevante para a escolha e utilização de 

materiais restauradores em crianças. No tangente a este 

aspecto, é sabido que o cimento de ionômero de vidro 

modificado por componente resinoso e o compômero em 

menor proporção (BERG, 1998), fazem liberação deste 

componente, enquanto o compósito não possui esta 

característica (GROSS; GRIFFEN; CASAMASSIMO, 

2001; MASS; GORDON; FUKS, 1999; MCLEAN; 

NICHOLSON; WILSON, 1994; PAPAGIANNOULIS et al., 

1999; WILSON, 1996). Passos, Miranda e Maia (2003) 

realizaram uma avaliação laboratorial associando a 

formação de mancha branca e microinfiltração, nas 

restaurações feitas com os três materiais quando 

submetidos à ciclagem de pH. Como resultados 

observaram que o compósito foi mais vulnerável tanto 

para formação de mancha branca, quanto para 

microinfiltração, que o compômero apresentou 

comportamento mais instável em relação à 

microinfiltração e que o CIVMR obteve o melhor 

desempenho em ambas os testes. Sugere-se que este 

comportamento seja decorrente da presença de íons 

fluoretos disponíveis na composição deste material não 

só para o meio, mas também para as restaurações, o 

que é uma característica positiva para indicação deste 

material restaurador em Odontopediatria.

Ainda não existe um material restaurador ideal, 

entretanto é determinante para o sucesso de um 

t ratamento restaurador,  pr inc ipa lmente em 

Odontopediatria, não só o conhecimento sobre as 

características dos materiais restauradores, mas 

principalmente sobre seu comportamento clínico. A 

aplicabilidade clínica dos materiais restauradores 

adesivos já fora objeto de inúmeros estudos. Porém 

além de ser difícil estabelecer qual material apresentou o 

melhor desempenho, devido à dificuldade de 

comparação metodológica e análise dos resultados 

(ANUSAVICE, 2003), os três tipos de materiais não 

foram comparados simultaneamente. Sendo assim, há 

necessidade de outros estudos que comparem 

simultaneamente os três tipos de materiais 

restauradores adesivos, não só avaliando estes 

materiais em si, mas também demonstrando qual deles 

apresenta o melhor desempenho clínico, em especial 

em Odontopediatria.

Clínicos e odontopediatras devem estar 

conscientes sobre a tomada de decisão no momento da 

seleção do material restaurador. Portanto, estudos que 

avaliam simultaneamente o desempenho clínico destes 

materiais em função do tempo são fundamentais para 

conhecer o desempenho clínico ao apontar para o 

material restaurador mais indicado e dar respaldo a 

novos estudos laboratoriais que visem aperfeiçoar estes 

materiais restauradores adesivos.
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