
   

Stomatos

ISSN: 1519-4442

ppgpediatria@ulbra.br

Universidade Luterana do Brasil

Brasil

Palha, Beatriz; Moura Reis de, Flávio Renato; Lund Guerra, Rafael; Demarco, Flávio Fernando

Resinas compostas poliácido  modificadas: revisão de propriedades

Stomatos, vol. 10, núm. 19, julho-dezembro, 2004, pp. 31-40

Universidade Luterana do Brasil

Río Grande do Sul, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85001905

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=850
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85001905
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85001905
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=850&numero=8818
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85001905
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=850
http://www.redalyc.org


Stomatos   v.10, n.19, jul./dez. 2004 31

Beatriz Palha
Flávio Renato Reis de Moura

Rafael Guerra Lund
Flávio Fernando Demarco

_____
Beatriz Palha é Cirurgiã-Dentista Estagiária da Disciplina de Dentística Restauradora da Universidade Federal de Pelotas
Flávio Renato Reis de Moura é Professor do Curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil – Campus
Cachoeira do Sul
Rafael Guerra Lund é aluno do curso de Mestrado da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas
Flávio Fernando Demarco é Professor Coordenador do Curso de Pós-graduação em Odontologia da Universidade
Federal de Pelotas

_____
Endereço para correspondência: Flávio Renato Reis de Moura
Rua Henrique Longoni 223 – CEP: 96501-035 – Cachoeira do Sul/RS – Fone (51) 9915.7079
E-mail: ffrmoura@uol.com.br

Stomatos Canoas v. 10 n.19 jul./dez. 2004 p.31-40

Resinas compostas poliácido
modificadas: revisão de propriedades

Polyacid-modified resin composite: properties review

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão na literatura das resinas compostas poliácido
modificadas (RCPM) que assim foram designadas por Mclean et al.(1994). Foram revisadas as propri-
edades mecânicas e físicas, a adaptação marginal, biocompatibilidade e liberação de flúor. De acordo
com os dados dos fabricantes as RCPM possuem capacidade de liberar flúor e superam os cimentos de
ionômero de vidro em relação ás propriedades clínicas. Após a revisão da literatura foi possível concluir
que as RCPM possuem componentes resinosos em diferentes proporções que alteram suas propriedades.

Palavras-chave: resina composta poliácido modificada, compômeros, propriedades, revisão.

ABSTRACT

The aim these work was to do a review about polyacid-modified resin composite materials (PMRC),
which was called by Mclean et al. (1994). The properties reviewed were: mechanical and physical
properties, marginal adaptation, biocompability and fluoride release. In agreement with manufactures,
the PMCR have the fluoride release capacity and over take the glass ionomer cements in the clinical
properties. The revision literature showed what PMCR present resinous components in differents propor-
tions what modified your properties.

Key words: polyacid-modified resin composite, compomer, properties, review.
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INTRODUÇÃO

Desde a introdução dos cimentos de ionô-
mero de vidro até os dias atuais, houve uma in-
cessante busca na melhoria de suas propriedades
clínicas. Assim houve a introdução de agentes re-
sinosos em sua composição originando os cimen-
tos de ionômero de vidro modificados por resina
(CIVMR). A contínua modificação levou ao sur-
gimento de um novo tipo de material que defini-
do pelos por Mclean et al. (1994) são chamados
de resina composta poliácido modificada (RCPM).
Segundo os autores esse material contém um ou
ambos dos componentes essenciais de um cimen-
to de ionômero de vidro, mas em níveis insufici-
entes para produzir uma reação de cura ácido-
base na ausência de luz. Para Blackwell, Kase
(1996) as RCPM estão situadas entre os cimentos
de ionômero de vidro convencionais (CIVs) e as
resinas compostas.

O termo compômero, como são também
chamadas, foi proposto Pires et al. (1993) pela
combinação das palavras composite e glass io-
nomer. Existe, contudo, confusão na literatura em
relação à classificação de tais materiais. Alguns
classificam como cimento de ionômero de vidro
modificado por resina – CIVMR (FRIEDL et al.,
1995; SIDHU 1994; SWIFT, PAWLUS, 1995) e
não como RCPM ou compômeros. Segundo Mc-
cabe (1996), Burgess et al. (1996) e Mount
(1999), as resinas compostas poliácido modifica-
das necessitam  da  ativação pela luz visível  para
polimerizar. A reação ácido-base é limitada e ocor-
re tardiamente, quando o material absorve água
do meio oral. Hickel et al. (1998) relatam uma
absorção de água acima de 3%. Segundo os au-
tores a reação ácido-base teria início devido à
ativação dos grupos carboxílicos do monômero
dimetacrilato, os quais reagiram com o vidro es-
trôncio flúor silicato. A duração da reação seria
por várias semanas ou meses.

Hickel et al.(1998)  ainda discutem a fór-
mula das RCPM como sendo muito similar a das
resinas compostas. As RCPM têm os mesmos
monômeros, foto-iniciadores, estabilizadores e
pigmentos das resinas fotoativadas. Em adição a
esses ingredientes convencionais, elas possuem
novos monômeros dimetacrilatos. Estes possuem
grupos carboxílicos bem como aproximadamen-
te 72% do vidro estrôncio-flúor silicato (ex:

DYRACT). Tal vidro, além de reagir com os gru-
pos carboxílicos na reação tardia, funciona como
uma substância radiopaca.

As RCPM (HICKEL et al., 1998) podem ser
de dois tipos: as que possuem dois componentes e
as monocomponentes. As com dois componentes
são: GERISTONE (Dent-Mat, Sant Maria, CA) e
VARIGLASS (Dentsply, York, PA). Esses materiais
são freqüentemente, e de forma incorreta listados
na literatura como cimentos ionoméricos.

Os materiais monocomponentes receberam
o nome compômenro pelos fabricantes e são re-
presentados pelo DYRACT (DeTrey, Dentsply,
Konstanz, Germany), COMPOGLASS (Ivoclar,
Liechtenstein). Além destes citados por Hickel et
al. (1998), encontram-se disponíveis o IONOSIT
FIL (DMG Hamburg, Germany), o F2000 (3M)
e o INFINITY (Dent-Mat Corp). O uso consa-
grou a nomenclatura compômero para os dois
subgrupos.

Esses materiais vêm ganhando popularida-
de pois, de acordo com dados dos fabricantes apre-
sentam facilidade de manipulação, tem melhor
estética e resistência mecânica quando compara-
dos com os cimentos ionoméricos e apresentam a
capacidade de liberar flúor. O objetivo do presen-
te trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica
das RCPM.

REVISÃO DA LITERATURA

Propriedades mecânicas e físicas
Baseados nas propriedades divulgadas e na

suposta efetividade na liberação do elemento flúor,
vários estudos tem sido realizados com o objetivo
de confirmar suas propriedades mecânicas e físi-
cas. El-Kalla et al. (1999) avaliaram a resistência
à compressão, flexão, microdureza e rugosidade
superficial das RCPM HYACT APLITIP (ESPE),
DYRACT (Dentsply) e COMPOGLASS (Ivoclar/
Vivadent) em comparação com o CIVMR VITRE-
MER (3M) e a resina composta Z100 (3M). As
RCPM apresentaram melhor desempenho do que
o cimento de ionômero de vidro modificado por
resina (CIVMR) e pior do que a resina composta.
Entre as RCPM, o HYTAC apresentou as melho-
res propriedades. A rugosidade superficial das três
RCPM e da resina composta não foi significativa-
mente maior do que o CIVMR e a resina compos-
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ta. De acordo com os resultados, as RCPM pode-
riam ser colocadas entre os CIVMR e as resinas
compostas. A explicação para a variação do com-
portamento dos compômeros, possivelmente de-
pende do grau em que cada material foi modifi-
cado com componentes resinosos ou poliácidos.

Hickel et al. (1998) citam que a resistência à
flexão das RCPM é muito maior do que a do ionô-
mero de vidro. O desgaste e a degradação química
das RCPM também são significativamente menor
quando comparadas com os cimentos de ionômero
de vidro convencionais (CIVCs) e especialmente dos
CIVMR. As resinas compostas são, contudo, ainda
superiores. Os cimentos de ionômero de vidro alta-
mente viscosos parecem se comportar de maneira
similar as RCPM. Segundo Braem et al. (1995) as
propriedades mecânicas dos compômeros são, tam-
bém, relatadas serem superiores àquelas dos CI-
VCs, dos CIVMR e dos com reforço de amálgama
ou prata. Attin et al. (1996) avaliaram as proprie-
dades físicas do FUJI II LC (GC), VITREMER (3M)
e PHOTAC-FIL (ESPE), aqui classificados como
CIVMR, e das RCPM DYRACT (De Trey Dentsply)
– VARIGLASS VLC (De Trey Dentsply). Os auto-
res compararam com a resina composta BLEND-
A-LUX (Blendax) e o CIVC CHEMFIL SUPERI-
OR (De Trey Dentsply). A resistência à compres-
são, à flexão e módulo de elasticidade e microdu-
reza superficial dos CIVMR e das RCPM foram in-
feriores àquelas da resina composta e similar àque-
las dos CIVCs. A RCPM DYRACT revelou proprie-
dades similares àquelas da resina composta em to-
dos os testes. Segundo os autores, isto seria expli-
cado pelo fato do DYRACT possuir composição
química similar àquelas das resinas compostas. A
menor resistência à abrasão foi encontrada na resi-
na. A justificativa estaria no desprendimento das
partículas, as quais agiriam como um agente abra-
sivo adicional.

Peutzfeldt et al. (1997) avaliaram a dureza
superficial e o desgaste, in vitro, dos CIVCs KE-
TAC-FIL (ESPE), FUJI II (GC América), FUJI IX
(GC América) KETAC-PROTOTYPE (ESPE), dos
CIVMR PHOTAC-FIL (ESPE), VITREMER (3M),
FUJI II LC (GC América) e das RCPM DYRACT
(LD-Caulk) – COMPOGLASS (Ivoclar). Os au-
tores compararam com a resina composta
Z100(3M) e testaram a possível correlação entre
a dureza Rockwell e o desgaste sofrido pelos ma-
teriais. Houve uma significante correlação nega-

tiva entre dureza e desgaste. A maior dureza e
menor desgaste foi encontrada na resina
composta(Z100), seguida pela RCPM e CIVCs. O
PHOTAC- FIL exibiu o maior desgaste seguido
pelo FUJI II LC. O VITREMER e DYRACT mos-
traram uma quantidade de desgaste similar ao
COMPOGLASS e FUJI II.. Conforme Peutzfeldt
et al. (1997) a justificativa para a maior dureza e
menor desgaste dos CIVMR quando comparados
com os CIVCs pode estar nos encadeamentos cru-
zados dos CIVMR formados freqüentemente via
molécula HEMA, entre as cadeias de poliácido que
propiciariam melhores propriedades. Os autores
destacam a necessidade de mais estudos para ana-
lisar o mecanismo responsável pela baixa resis-
tência ao desgaste nos CIVMR e RCPM quando
comparados à resina composta.

Triana et al. (1994) avaliaram a resistência
ao cisalhamento à dentina dos CIVMR FUJI II LC
(GC América), VITREMER (3M) e das RCPM
VARIGLASS (LD Caulk) e DYRACT (Caulk-
Dentsply). Sendo que, o DYRACT demonstrou
resistência ao cisalhamento na dentina estatistica-
mente maior e o VITREMER menor. O FUJI II
LC demonstrou valor maior, mas sem diferença
significativa com o VARIGLASS. Depois do deslo-
camento todos os materiais revelaram ao exame
no microscópio eletrônico de varredura (MEV),
falha coesiva dentro do cimento. Foi comentado
pelos autores que a distinta composição do mate-
rial pode ser a razão para as diferentes forças co-
esivas e valores obtidos para resistência ao cisa-
lhamento. Talvez uma união micromecânica, si-
milar à das resinas compostas, ocorra quando o
agente Primer condiciona a dentina.

Swift, Pawlus (1995) avaliaram resistência
ao cisalhamento na dentina dos CIVMR FUJI II
LC (GC América), PHOTAC-FIL APLICAP
(ESPE), VITREMER (3M) e das RCPM GERIS-
TONE (Dent-Mat Corp) e VARIGLASS VLC (LD
Caulk-Dentsply). O CIVC KETAC-FIL APLICAP
(ESPE) foi usado como controle. O tratamento
dentinário foi feito de acordo com as instruções
dos fabricantes. As médias de forças obtidas fo-
ram  12,3 MPa para o FUJI II LC; 11,8 MPa para
o VITREMER; 8,6 MPa para o GERISTONE; 5,4
MPa para o VARIGLASS; 1,4 MPa para o PHO-
TAC-FIL e 1,1 MPa para o KETAC-FIL. O teste
Ducan não mostrou diferença significante entre o
FUJI II LC e o VITREMER; e o FUJI LC de-
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monstrou valor significativamente maior do que
os outros materiais. Para os autores, a contração
de polimerização parece ser o maior problema
para o GERSTONE e VARIGLASS. Estes materi-
ais requerem maior força adesiva do que os ma-
teriais similares aos CIVCs.

Peutzfeldt (1996) compararam a resistência
ao cisalhamento à dentina e propriedades mecâ-
nicas de RCPM, CIVC e CIVMR. A resistência ao
cisalhamento foi determinada à dentina não tra-
tada e à dentina pré-tratada com os agentes con-
dicionantes indicados pelos fabricantes. As propri-
edades mecânicas testadas foram resistência à fle-
xão e módulo de flexão. A força adesiva das RCPM
e CIVMR à dentina não tratada, foi em geral me-
nor que os CIVCs, sendo que as RCPM e os CI-
VMR demonstram valores semelhantes. Quando
o pré-tratamento recomendado foi aplicado hou-
ve aumento significante em nove dos doze mate-
riais e três CIVCs não apresentaram diferença es-
tatisticamente  significante. Onde o pré-tratamento
foi com soluções de ácido poliacrílico, apresenta-
ram valores similares ao VITREMER e DYRACT.
Em relação às outras propriedades testadas, a
resistência à flexão nas RCPM foi em geral, maior
do que nos CIVMR e na seqüência foram mais
resistentes do que os CIVCs. O módulo de flexão
não apresentou uma variação típica entre as três
categorias. A indicação dos CIVCs é mínima sob o
ponto de vista mecânico por serem menos resis-
tentes e, também devido à resistência ao cisa-
lhamento das RCPM e dos CIVMR serem suficien-
tes para suportar a contração de polimerização,
concluíram os autores.

Buchalla et al. (1996) avaliaram a resistên-
cia à tração na dentina. O teste foi realizado em
dentes bovinos e divididos em dois grupos: um
com condicionamento prévio, do respectivo fa-
bricante, e outro sem. Os CIVMR e RCPM mos-
traram maior resistência à tração na dentina con-
dicionada do que a resina e o CIVC, mas a dife-
rença não foi estatisticamente significante. Para a
maioria dos materiais avaliados na dentina con-
dicionada foram encontradas falhas adesivas e
coesiva/adesiva, porém no grupo da dentina sem
condicionamento as falhas foram somente adesi-
vas. García-Godoy et al. (1996) avaliaram a re-
sistência do cisalhamento nas RCPM COMPO-
GLASS (Ivoclar) e DYRACT (LD Caulk CO) e o
CIVMR FUJI II LC (GC América). O tratamento

dentinário foi realizado de acordo com as instru-
ções dos fabricantes. Não houve diferença esta-
tisticamente significante entre os grupos, valor le-
vemente maior foi encontrado para o COMPO-
GLASS. Na avaliação com MEV todas as amos-
tras revelaram falhas coesiva dentro do material.
Segundo os autores, a razão para as diferentes
forças coesivas e valores obtidos pode estar nas
diferentes composições dos materiais. Desai, Tyars
(1996) testaram a resistência à tração do CIVMR
FUJI II LC (Corp) e da RCPM DYRACT (De Trey
–Dentsply) ao esmalte, usando diferentes trata-
mentos superficiais. O grupo 01 recebeu apenas o
FUJI; o grupo 02 foi ácido poliacrílico a 10 % por
20s e o material FUJI II LC; o grupo 03 recebeu
ácido fosfórico a 35% por 10s e FUJI II LC; o
grupo 04 foi PSA Prime mais DYRACT e o grupo
05 foi ácido fosfórico a 35% por 10s, PSA Primer
e DYRACT. Houve diferença estatisticamente sig-
nificante entre o grupo 01 (5,61 MPa) e o grupo
02 (11,4 MPa) e grupo 01 e grupo 03 (15,0 MPa).
O grupo 04 (4,21 MPa) demonstrou menor resis-
tência à tração quando comparado ao grupo 05
(14,3 MPa). O condicionamento ácido com ácido
fosfórico a 35% aumentou significativamente a
resistência à tração dos dois materiais testados.
Não houve diferença significante no esmalte con-
dicionado entre o FUJI II LC (15,0 MPa) e o
DYRACT (14,3 MPa). No esmalte sem condicio-
namento a diferença também não foi significativa
entre os materiais avaliados. Nos grupos 03 (FUJI
II LC+Condicionamento ácido) e 05 (DYRACT+
condicionamento ácido) as falhas dos materiais
foram coesivas. Nos grupos 01 (FUJI II LC) e 04
(DYRACT) sem o condicionamento, as falhas fo-
ram adesivas. O grupo 02 apresentou falha ade-
siva e coesiva, sendo a maioria coesiva. Os auto-
res recomendam condicionamento com o ácido
poliacrílico a 10 % para o FUJI II LC e ácido
fosfórico a 35% para o DYRACT.

Friedl et al.(1995) avaliaram a influência de
diferentes fatores na resistência à tração na denti-
na da RCPM VARIGLASS (LD Caulk Dentsply),
dos CIVMR PHOTAC-FIL (ESPE), VITREMER
(3M) e FUJI II LC (GC América), do CIVC KE-
TAC-FIL (ESPE) e ionômero de vidro reforçado
com metal – KETAC-SILVER (ESPE). As varia-
ções  pesquisadas foram: dentina superficial e pro-
funda e dentina seca e úmida. Os materiais foram
aplicados à superfície dentinária de acordo com
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as instruções dos fabricantes. Todos os materiais
demonstraram diferença significativa na resistên-
cia à tração na dentina superficial. Nenhum ma-
terial mostrou diferença significativa na resistên-
cia à tração entre a dentina seca e molhada. O
FUJI II LC não mostrou diferença significante
entre a dentina superficial e profunda na presença
de umidade e apresentou valores significativamente
maior que os outros materiais na dentina superfi-
cial e profunda, molhada ou seca. O PHOTAC-
FIL apresentou os mais baixos valores entre os
CIVMR. O VARIGLASS apresentou valores inferi-
ores ao FUJI II LC e semelhantes ao VITREMER.
Os autores discutiram que a dentina superficial
exerce uma influência importante na força adesi-
va, porque a presença de dentina intertubular é
maior do que na dentina profunda. A interface
entre dentina e os materiais FUJI II LC e VARI-
GLASS mostrou a presença de TAGS, mas sem
uma camada híbrida distinta. Os autores conclu-
íram, também, que a resistência à tração não de-
pende somente do pré-tratamento da dentina, a
composição ionômero/resina do material também
influencia.

Adaptação e infiltração marginal
A infiltração marginal contribuiu para pro-

blemas como sensibilidade pós-operatória, alte-
ração de cor das restaurações e cáries recorrentes
(BRANNSTROM, 1984). A integridade marginal
dos materiais restauradores poliméricos depende
de vários fatores, entre os quais estão: contrata-
ção de polimerização, adesão à estrutura dentá-
ria, absorção da água, coeficiente de expansão
térmica linear, carga mecânica e degradação mar-
ginal (ROULET, 1987). Estudos em laboratório
tem testado a capacidade de adaptação marginal
das RCPM quando comparados com outros gru-
pos de materiais. Sidhu (1994) avaliou a capaci-
dade de adesão à dentina do CIVMR FUJI IILC
(GC Dental Industrial Corp) e da RCPM VARI-
GLASS VLC (LD Caulk-Dentsply). O grupo con-
trole foi o CIVC FUJI CAP II (GC Dental Industri-
al Corp). Todos os grupos foram submetidos a
um tratamento superficial idêntico antes das res-
taurações. O FUJI II LC apresentou uma menor
infiltração marginal (BRANNSTRON, 1984) do
que o VARIGLASS VLC (BURGESS et al., 1996),
mas não houve diferença significante. Estes tive-
ram uma performance significante melhor que o

FUJI II CAP. Para os autores a contração sofrida
pelo FUJI CAP II não foi compensada por meio
da absorção de água depois de 24 horas, e os
mesmos não concluíram se a menor solução de
continuidade encontrada no FUJI II LC e no VA-
RIGLASS foi devido à absorção de água que po-
deria minimizar a solução de continuidade. Com
o mesmo propósito Rodrigues et al.(1999) avali-
aram a infiltração dos CIVMR, das RCPM, do CIVC
e da resina composta em cavidades classe V. Os
resultados mostraram que os CIVMR e as RCPM
demonstraram padrão de infiltração semelhante
à resina composta e estatisticamente menor do
que o CIVC.

Sidhu (1994) avaliou a adesão à dentina do
CIVMR FUJI II LC (GC) da RCPM VARIGLASS
VLC (LD Caulk Dentsply) e do CIVMR FUJI II
CAP (GC). Os grupos receberam tratamento su-
perficial idêntico antes das restaurações. O FUJI
II CAP apresentou infiltração de 26ìm. No FUJI II
LC a média foi 8ìm e no VARIGLASS VLC 10 ìm.
A contração de cura do CIVC não foi compensada
após 24 horas pela absorção de água.

El-Kalla (1999) avaliou a adaptação dos
RCPM COMPOGLASS (Vivadent), DYRACT
(Caulk-Dentsply); HYTAC (ESPE Dental Mede-
zin) no cavosuperficial e dentro das cavidades,
classes I e V, realizadas em 60 molares decíduos
esfoliadas. O autor avalia também o efeito que o
condicionamento ácido exerce na adaptação mar-
ginal. As três RCPM mostraram boa adaptação
no cavosuperficial, exceto as classes tipo V res-
tauradas com o DYRACT e sem prévio condicio-
namento ácido. O COMPLOGLASS e o DYRACT
demonstraram melhor adaptação do que o HYTAC
na parte interna das cavidades. Nos ângulos ca-
vitários foi comum locais com acúmulo de adesi-
vo para todos os materiais. Ao exame com mi-
croscópio eletrônico de varredura (MEV) houve
boa adaptação das restaurações nas interfaces com
esmalte e cemento, especialmente nas cavidades
previamente condicionadas. A interface com den-
tina mostrou uma camada híbrida consistente e
com TAGS de resina quando realizado o condici-
onamento ácido, e uma camada inconsistente nas
cavidades não condicionadas. Segundo os auto-
res, há necessidade de mais estudo da micromor-
fologia da interface.

Em termos de avaliação clínica, Gladys et
al.(1998) avaliaram por 18 meses RCPM DYRACT
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(Detrey-Dentsply), os CIVMR FUJI II LC (GC
Corp); VITREMER (3M); 3M Experimental 155
(3M) e o CIVC HIFI Máster Palette (Shofu) em
lesões cervicais classe V. Os autores observaram a
retenção, integridade marginal, infiltração mar-
ginal clínica, recorrência de cárie e vitalidade do
dente. Examinaram também, in vitro, a interface
entre os CIVMR FUJI IILC e VITREMER, e a in-
terface da RCPM DYRACT através de um mi-
croscópio eletrônico de varredura (MEV). Após o
período de 18 meses, a taxa de retenção foi: de
100% para o FUJI II LC e VITREMER; 97% para
o HIFI Máster Palette; 96% para o 3M Exp. 155
e 89% para o DYRACT. Não houve diferença sig-
nificante entre produtos e entre os diferentes perí-
odos de avaliação. Em relação à integridade mar-
ginal, o VITREMER demonstrou a maior porcen-
tagem de margens intactas e foi significativamen-
te melhor que o HIFI Master Palette, 3M Exp.
155 e DYRACT. Todos os materiais, com exceção
do DYRACT, apresentaram mais defeitos nas
margens de cemento do que em esmalte. O
DYRACT revelou mais defeitos nas margens em
esmalte. Nenhum dos sistemas garantiu margem
livre de infiltração por longo tempo. Para os au-
tores a adaptação marginal do DYRACT nas mar-
gens em esmalte provavelmente apresentaria me-
lhor desempenho se  houvesse  condicionamento
ácido total ou relativo no esmalte. O uso de mi-
croscópio eletrônico de varredura mostrou que a
textura superficial da RCPM estava muito mais
lisa. O exame de interface do FUJI II LC, VITRE-
MER e DYRACT mostrou que o tratamento den-
tinário influiu na morfologia da interface entre
dentina e material. Houve tendência de ligação
micromecânica semelhante a uma camada híbri-
da nos materiais FUJI II LC e DYRACT, sendo
que neste não houve formação de uma camada
híbrida distinta.

Van Dijken (1996) em avaliação após 03
anos, da RCPM DYRACT (Detrey/Dentsply), o
CIVMR FUJI IILC (GC Corporation) e a resina
composta PEKAFILL (Bayer) em 154 cavidades
classe III. A avaliação foi feita com o método US-
PHS modificado. A RCPM e a resina composta
apresentaram um desempenho significativamente
melhor do que o CIVMR. A resina apresentou es-
tabilidade de cor significativamente melhor. Não
foi relatada sensibilidade pós-operatória e nem
perda de vitalidade dentária.

 Biocompatibilidade
A biocompatibilidade é fator fundamental na

escolha de um material restaurador para que não
cause injuria ao órgão dental e tecido mole oral.
Tarim et al.(1997) avaliaram a resposta histoló-
gica em cavidades do tipo classe V, de primatas,
sem exposição pulpar. Os materiais avaliados fo-
ram as RCPM DYRACT (De Trey/Dentsply) e
COMPOGLASS (Ivolar/Vivadent) e o cimento de
ÓXIDO DE ZINCO E EUGENAL (IRM LD Cau-
lk). A avaliação analisou a resposta da RCPM
(COMPOGLASS) aplicadas após condicionamento
ácido total da cavidade e aquelas aplicadas sem
prévio condicionamento. A resposta inflamatória
não apresentou diferença significativa entre as
RCPM aplicadas com e sem prévio condiciona-
mento ácido. A resposta pulpar as RCPM, foi maior
do que no IRM. E a mesma foi associada com a
presença de bactérias em 32 dos 89 dentes res-
taurados com RCPM. O IRM mostrou ausência
de inflamação e contaminação por bactérias. A
espessura da dentina reparativa não apresentou
diferença significativa entre os diferentes grupos.
Os autores não encontraram vantagem no condi-
cionamento ácido em termos de redução do cres-
cimento bacteriano. Os mesmos concluíram que o
pobre selamento marginal poderia ser devido à
presença de componentes resinosos e conseqüente
contração durante a polimerização; e as RCPM
não são irritantes à polpa quando a infiltração
bacteriana é excluída através de um selamento
clínico apropriado. A presença de bactérias tem
sido relacionada com inflamação pulpar após res-
taurações (BERGENHOLTZ et al., 1982; COX
1992). A origem dessas bactérias, pode ser devido
uma incompleta remoção durante o preparo ca-
vitário ou reaparecimento devido a infiltração nas
margens da restauração (BRANNSTROM, 1984;
GOING, 1972). Cáries secundárias resultantes
dessas bactérias têm sido relatadas como sendo a
razão mais comum para substituição de restaura-
ções de amálgama e resina composta (MJOR,
1984; YORK, ARTHUR, 1993).

Meiers, Miller (1996) avaliaram, in vitro, o
efeito antibacteriano dos sistemas adesivos, dos
CIVMR, das RCPM e do CIVC utilizazando bacté-
rias cariogênicas como:  Streptococcus mutans,
Streptococcus sobrinus, Lactobacillus salivarius e
Actinomyces viscosus. Os CIVMR, o CIVC e os sis-
temas adesivos foram inibitórios contra todas as
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bactérias testadas, enquanto as RCPM, INFINITY
e GERISTONE não inibiram os S. sobrinus e A.
viscosus. Os autores concluíram que a diferença
na sensibilidade entre as várias bactérias, poderia
estar relacionada com a composição química das
RCPM. Estes têm composição mais semelhante
às resinas compostas do que aos cimentos de
ionômero de vidro, os quais liberam mais flúor. O
VARIGLASS que foi o mais eficiente entre as RCPM
tem sua composição semelhante aos CIVMR.

Liberação de flúor
Mount (1999) relata que a liberação de flúor

traz benefícios como: resistência à desminerali-
zação na estrutura dental; ação bactericida sobre
algumas espécies bacterianas, particularmente
Streptococcus mutans; capacidade de tampona-
mento ácido da placa; remineralização tanto do
esmalte quanto da dentina e redução na reinci-
dência de cárie, mesmo que não por completo.
Assim, esta propriedade é uma das mais espera-
das quando da utilização clínica das RCPM.

Abousch, Torabzadeh (1999) relataram dois
mecanismos de doação de flúor  para os materi-
ais dentários: 1) dissolução do material liberando
todos os seus componentes, inclusive o flúor e 2)
difusão onde a liberação de flúor pode ser em
conjunto com íons, tipicamente o sódio ou libera-
ção através da troca com grupos hidroxílicos do
meio externo aquoso. Segundo os autores o ionô-
mero de vidro convencional libera flúor através
dos dois mecanismos, sendo a dissolução maior
quando o cimento é introduzido precocemente na
água, antes de uma hora. O componente monô-
mero de vidro dos CIVMR libera flúor de maneira
similar ao CIVCs. A contribuição com o mecanis-
mo de dissolução é muito pequena devido à pre-
sença de resinas hidrofóbicas que repelem água .

Nas resinas compostas e nas RCPM a libe-
ração do flúor ocorre através do mecanismo de
difusão. Vários estudos, in vitro, têm demonstra-
do a capacidade de liberação de flúor das RCPM
(ABOUSH, TORABZADEH, 1999; ARAUJO et
al., 1996; CARVALHO, CURY, 1999; ELIADES
et al., 1998; GROBER et al., 1998; SHAW et al.,
1998). Há relatos de que a liberação é menor
quando comparada com os CIVC e CIVMR
(ABOUSCH, TORABZADEH, 1999). Quando as
RCPM são comparadas com as resinas compos-
tas, estas liberam as menores quantidades (BUR-

GESS et al., 1996; CARVALHO, CURY, 1999).
Aboush, Torabzadeh (1999) concluíram, no en-
tanto, que a RCPM DYRACT (De Trey-Dentsply)
e a resina composta fluoretada TETRIC (Ivoclar-
Vivadent) comportam-se de maneira similar em
relação à liberação de flúor.

Eliades et al. (1998) não encontraram cor-
relação entre a reação ácido-base e a liberação
de flúor nas RCPM COMPOGLASS (Vivadent) e
DYRACT (De Trey-Dentsply). Carvalho, Cury
(1999) alertam que a capacidade de liberação de
flúor dos diferentes materiais é influenciada de
acordo com o meio laboratorial usado. Dionyso-
poulos et al. (1998) avaliaram, in vitro, a capaci-
dade na inibição de cárie, em cavidades classe V,
da RCPM DYRACT (De Trey-Dentsply) e do CI-
VMR VITREMER (3M). Usaram como controle o
CIVM FUJI II(GC International Corp) e a resina
composta SILUX PLUS (3M). Observaram que,
quando comparados com a resina composta a
RCPM e o CIVMR apresentaram efeito inibitório.
Os autores relataram que esta capacidade seria
devido à disponibilidade de liberação de flúor.

Millar et al. (1998) fizeram um estudo com-
parativo, in vitro, da capacidade de inibição a
cárie, em cavidades classe V, das RCPM COMPO-
GLASS (Vivadent) e DYRACT (De Trey-Dents-
ply) e compararam com o CIVC CHEMFIL II (De
Trey-Dentsply). A capacidade de inibição do COM-
POGLASS e do DYRACT foi similar, mas menor
que o CHEMFIL II. Baseados em um estudo pré-
vio, realizado pelos referidos autores, em que o
CIVMR FUJI II LC demonstrou um padrão de ini-
bição semelhante ao CHEMFIL II, concluíram que
a inibição oferecida pelo FUJI II LC é maior do
que aquela associada com as RCPM. Para os au-
tores as RCPM são uma alternativa contra a cá-
rie, mas carecem dos benefícios de inibição quan-
do comparado aos CIVC.

Os CIVC e os CIVMR liberam inicialmente
altos índices de flúor, seguidos por uma rápida
queda. Nas RCPM a taxa de liberação permanece
relativamente baixa e constante (SHAW et al.,
1998; YAP et al., 1999). YAP et al. (1999) relatam
que a RCPM COMPOGLASS (Vivadent) apresen-
tou padrão de liberação similar ao CIVC FUJI II
CAP (GC Corp) e ao CIVMR FUJI II LC(GC Corp).
Segundo os autores a adição de aglutinantes que
liberam flúor pode explicar, em parte, a diferença
na liberação de flúor do COMPOGLASS.
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O efeito reservatório é fator importante. Esta
capacidade é caracterizada pela absorção de íons
flúor, por parte do material restaurador, de uma
fonte externa e posterior aumento na liberação.
Esta propriedade demonstrada por ROTHWELL
et al. (1998); VIEIRA et al. (1999) e SULJAK,
HATIBOVIC-KOFMAN (1996). SULJAK, HATI-
BOVIC-KOFMAN (1996)  relatam, também, que
a capacidade de absorção-liberação da RCPM é
significativamente menor do que os CIVM. Os três
CIVMR liberam, ainda, menos flúor em cada su-
cessiva exposição; enquanto a RCPM (DYRACT)
permanece com liberação constante e significati-
vamente baixa. Isto porque o DYRACT agiria mais
como uma resina composta do que um cimento
de ionômero de vidro em relação à absorção de
flúor. Burgess et al. (1996) relatam que a RCPM
DYRACT tem pequeno aumento na liberação de
flúor após contato com uma solução fluoretada.
As resinas compostas fluoretadas não possuíram
liberação adicional e os CIVC e CIVMR aumenta-
ram a liberação significativamente, por dois dias,
após o contato com solução fluoretada. Os auto-
res concluíram que os materiais ionoméricos são
verdadeiros reservatórios assim são recomenda-
dos para indivíduos com risco à cárie. Forsten
(1995) relatam que as RCPM (DYRACT/Dentsply
e VARIGLASS/Dentsply) não possuem o efeito re-
servatório. Brackett et al. (1999) avaliaram a
RCPM COMPOGLASS (Vivadent) e o CIVMR
FUJI II LC (GC América) em lesões cervicais em
dentes anteriores durante 01 ano. Os materiais
foram manipulados de acordo com as instruções
dos fabricantes, exceto o prévio condicionamento
ácido das superfícies que seriam restauradas com
o COMPOGLASS. Após 01 ano 31 pares de res-
taurações foram avaliadas de acordo com o cri-
tério de Cvar, Ryge modificado. Os autores con-
cluíram que o FUJI II LC foi superior ao COM-
POGLASS, essa baixa performance clínica das
RCPM levanta preocupação sobre a capacidade
adesiva e cariostática da mesma devido à ocor-
rência de cáries secundárias e perda de 6 restau-
rações antes dos 06 meses. A comprovação da
eficiência da quantidade de flúor liberado no con-
trole de cáries requer mais estudos clínicos e mai-
ores períodos de acompanhamento.

Donly, Grandgenett (1998) avaliaram, in
vitro, a capacidade de inibição á cárie das RCPM,
CIVMR e de uma resina composta. Ao total foram

40 cavidades classe V não cariosas de molares in-
feriores com a margem gengival feita abaixo de
junção cemento-esmalte. As restaurações foram
realizadas de acordo com as indicações dos fabri-
cantes, exceto as superfícies em esmalte condicio-
nadas com ácido fosfórico a 35% durante 01 mi-
nuto, com exceção daquelas restauradas com CI-
VMR. O testes estatístico, ANOVA indicou que os
CIVMR e as RCPM apresentaram uma desmine-
ralização às margens da restauração significati-
vamente menor do que a resina composta. Das
restaurações com CIVMR, 70% demonstraram
zonas de inibição adjacente à dentina. No grupo
dos RCPM e resina composta não foi demonstra-
do zona de inibição. Não houve diferença signifi-
cante no tamanho das lesões nas RCPM e CI-
VMR; mas foi maior na resina composta. Segun-
do os autores as zonas de inibição adjacentes ao
CIVMR seriam devido maior quantidade de libe-
ração  imediata de flúor durante a reação de pre-
sa e devido a queda no pH durante a mesma, que
ajuda no desenvolvimento de uma zona híbrida
rica em flúor na interface dente/restauração. Os
resultados em relação ao tamanho das lesões nos
CIVMR e RCPM seriam devido ao uso das Pri-
mers, associado com RCPM, os quais desenvol-
vem uma camada híbrida na superfície detinária
inibindo a infiltração e pelo flúor ter um efeito tó-
pico na estrutura dental adjacente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da confusão inicial em relação á clas-
sificação das RCPM, assim foi esclarecida com
publicação de Mclean et al. (1994). As RCPM pos-
suem formulação muito semelhante com as resi-
nas compostas e segundo Burgess et al. (1996) o
mecanismo de cura permite classificar os materi-
ais estéticos num processo contínuo. Em uma ex-
tremidade ficam os Cimento de Ionômero de Vi-
dro Convencionais (CIVs) onde a cura se faz so-
mente através da reação ácido-base. Em outra
extremidade ficam as resinas compostas onde a
cura ocorre exclusivamente através da polimeri-
zação dos radicais livres. Dentro deste intervalo
ficam os materiais onde a reação inicial induzida
pela luz é continuada com a reação ácido-base
ou cura dos radicais livres da resina. A colocação
das RCPM neste processo contínuo permite con-
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cluir sobre determinadas propriedades. Quando
mais próximo de uma das extremidades, o mate-
rial será mais semelhante com o cimento de ionô-
mero de vidro ou com uma resina composta em
relação ás suas propriedades. Isto justificaria os
diferentes comportamentos das diferentes marcas
de RCPM. Em relação à liberação de flúor, tam-
bém, parece estar evidente a menor liberação das
RCPM, possuindo diferente modo de liberação e
pouca capacidade reservatório quando compara-
das com os CIVMR. No que se refere à adesão do
material á estrutura dentária, também, está clara
a necessidade do uso condicionamento ácido pré-
vio com posterior utilização do Primer e adesivo
propiciando a formação da camada híbrida
(NAKABAYASH et al., 1992), melhorando de for-
ma significativa a retenção. Em relação ao des-
gaste é relatado ser grande quando usada na den-
tição decídua (ROETERS et al., 1998). A indica-
ção seria então para áreas que não recebem alta
carga mastigatória.
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