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DESCRITORES
Infiltração dentária; Dentes decíduos; Materiais odontológicos.

DESCRIPTORS
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Artigo Original

Microinfiltração em Restaurações Ocluso-Proximais de 
Molares Decíduos Restaurados com Resina Composta Após 

Diferentes Pré-Tratamentos de Esmalte e Dentina

Microleakage in occluso-approximal restorations in primary 

molars restored with resin composite after different enamel 

and dentin pré-treatments

Silvio Issáo MYAKI*

Ivan BALDUCI**

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a microinfiltração em 

restaurações ocluso-proximais de molares decíduos 

restaurados com resina composta após diferentes métodos de 

pré-tratamento do esmalte e da dentina. Foram selecionados 

quinze molares decíduos, onde foram confeccionados 

preparos cavitários ocluso-proximais. Estes foram divididos 

aleatoriamente em três grupos, de acordo com o pré-

tratamento realizado. G1 (n=10): condicionamento com ácido 

fosfórico a 36% e aplicação do sistema adesivo Prime & Bond 

NT;  G2 (n=10) :  ap l icação do s is tema ades ivo 

autocondicionante Prompt L-Pop; G3 (n=10): aplicação do 

agente condicionador não lavável (NRC), seguida da aplicação 

do sistema adesivo Prime & Bond NT. Todas as amostras foram 

restauradas com resina composta Z-250 (3M). As amostras 

foram termocicladas, parcialmente impermeabilizadas e 

armazenadas em solução traçadora. Após o seccionamento 

das amostras estas foram avaliadas quanto à microinfiltração. 

Os dados foram tabelados e sofreram tratamento estatístico 

pelo Teste de Kruskal-Wallis (P=0,0001). Observou-se que as 

amostras do Grupo 1 apresentaram os menores valores de 

microinfiltração (com diferença significante) e as amostras dos 

Grupos 2 e 3 as maiores, sendo que entre elas não houve 

diferença estatisticamente significante. Concluiu-se que o uso 

de um sistema adesivo de passos múltiplos possibilitou 

restaurações com valores menores de microinfiltração quando 

comparado ao sistema adesivo autocondicionante ou com 

condicionador não lavável.

The aim of this in vitro study was to acess the microleakage in 

occluso-approximal cavities in primary molars restored with 

composite after different enamel and dentin pre-treatments.  

Fifteen primary molars were selected. Occluso-approximal 

cavities preparations were confectioned. Teeth were ramdomly 

divided into three groups, according to the pre-treatment done: 

G1 (n=10): 36% phosphoric acid etching and application of 

Prime & Bond NT adhesive system; G2 (n=10): application of 

Prompt L-Pop self-etching adhesive system; G3 (n=10): 

application of a non-rinse conditioner (NRC) followed by 

application of Prime & Bond NT. All samples were restored with 

Z-250 (3M) resin composite. Samples were thermocycled, 

partially impermeabilized and immersed in a tracer. The 

specimens were sectioned and evaluated for microleakage. 

Statistical analysis was conducted using Kruskal-Wallis Test 

(P=0.0001). It was observed that G1 specimens showed the 

lowest mean microleakage values (with significant difference) 

and the G2 and G3 samples the higher (with no significant 

difference between these groups). It was concluded that the 

use of a multiple step adhesive system showed the lowest 

microleakage mean values when compared with a self-etching 

adhesive system or with the use of a non-rinse conditioner.

* Professor Assistente Doutor da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos (UNESP).

** Professor Assistente da Disciplina de Bioestatística da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos (UNESP).
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Sem dúvida alguma, a evolução dos sistemas 

adesivos e das resinas compostas, especialmente nos 

últimos quinze anos, têm aumentado as indicações 

clínicas destes materiais na prática da clínica 

odontopediátrica.

Os preparos cavitários mais conservadores, a 

busca dos pacientes por restaurações mais estéticas, 

bem como a toxicidade do mercúrio contido no 

amálgama de prata, têm colaborado para aumentar a 

motivação para utilização de materiais restauradores que 

possuem uma coloração próxima às dos elementos 

dentários (CEHRELI; ALTAY, 2000).

Em 1955, Buonocore introduziu a técnica do 

condicionamento ácido para a adesão de resina acrílica à 

superfície do esmalte atacada pelo ácido fosfórico a 85%.

Esta técnica seguiu o princípio de que um ácido 

pode ser utilizado para alterar a superfície do esmalte, 

com a finalidade de torná-la mais propícia à adesão de 

materiais restauradores. Acredita-se que o mecanismo 

de adesão predominante nesta região do elemento 

dentário, ocorra pela formação das projeções resinosas, 

decorrentes da penetração do sistema adesivo nas 

microporosidades do esmalte ácido condicionado 

(BUONOCORE; MATSUI; GWINETT, 1968).

De acordo com Perdigão et al. (2000), enquanto 

que a adesão ao esmalte por meio da técnica do 

condicionamento ácido é uma técnica confiável, a 

adesão à dentina representa um desafio maior, uma vez 

que esta é uma estrutura orgânica, com a presença de 

inúmeros túbulos contendo processo odontoblástico, 

com comunicação ao tecido pulpar. A natureza dinâmica 

da dentina enquanto substrato, pode ser responsável 

pela microinfiltração, que ocorre com a maioria dos 

sistemas adesivos.

Atualmente,  considera-se a retenção 

micromecânica, o principal mecanismo de adesão da 

resina composta à dentina. Para Nakabayashi, Kojima e 

Masuhara (1982) esta retenção ocorre quando o sistema 

adesivo infiltra completamente na superfície da dentina 

formando uma camada reforçada por resina, conhecida 

como “camada híbrida”.

Convencionalmente, a “camada híbrida” é 

formada após o condicionamento ácido da dentina, que 

tem a finalidade de remover a “smear layer” formada 

durante o preparo cavitário. Desta forma, os túbulos 

dentinários são abertos e as fibras colágenas são 

expostas. Estes fenômenos promovem a formação de 

m i c r o - c a n a i s  e n t r e  a s  f i b r a s  c o l á g e n a s  

desmineralizadas, que são preenchidas pela penetração 

do “primer” e do adesivo, formando a “camada híbrida” 

(HALLER, 2000).

Atualmente, o agente condicionador mais 

utilizado têm sido o ácido fosfórico em concentrações 

que variam entre 34 a 37%. Com a finalidade de se 

diminuir o número de passos operatórios, facilitando 

assim a aplicação clínica dos sistemas adesivos, novas 

formulações têm sido desenvolvidas ao longo dos 

últimos anos.

Recentemente, vários sistemas adesivos 

monocomponentes (aonde o “primer” e o adesivo estão 

contidos em um único recipiente) foram desenvolvidos. 

Dentre estas novas formulações, podemos citar o Prime 

& Bond NT (Dentsply), que segundo o fabricante pode 

ser utilizados de duas diferentes formas: (1) em 

combinação com ácido fosfórico ou (2) com um agente 

condicionador não lavável (NRC - Non-Rinse 

Conditioner / Dentsply).

O NRC possui na sua formulação dois ácidos 

orgânicos (maléico e itacônico) dissolvidos em água. O 

ácido maléico age como agente condicionador, 

enquanto que o ácido itacônico serve como um agente 

que possui a capacidade de se co-polimerizar com o 

adesivo monocomponente Prime & Bond NT 

(PERDIGÃO et al., 2000). A principal vantagem desta 

formulação, é que a não necessidade de lavagem do 

agente condicionador, diminui o número de passos 

operatórios para a aplicação do sistema adesivo.

Uma outra forma de apresentação de sistema 

adesivo simplificado, foi colocado há pouco tempo no 

mercado. Trata-se de um sistema que combina as 

funções de agente condicionador, “primer” e adesivo 

simultaneamente, também chamado de “all-in-one”. O 

Prompt L-Pop (ESPE) é um exemplo desta geração de 

materiais adesivos e possui na sua composição o fosfato 

metacrilato e água em uma única unidade de aplicação 

(PERDIGÃO et al., 2000). A tática operatória é bastante 

simplificada devido à necessidade de uma única 

aplicação, o que diminui a sensibilidade da técnica 

associada aos sistemas adesivos que necessitam de 

diversos passos operatórios.

Geralmente quando do desenvolvimento de 

sistemas adesivos experimentais, estes podem ser 

avaliados com diferentes protocolos, como testes de 

resistência de união ou testes de microinfiltração 

(FERRARI et al., 1999). De acordo com Bauer e Henson 

(1984), testes de microinfiltração são utilizados por 

clínicos e pesquisadores para predizer o desempenho 

de materiais restauradores no ambiente oral.

A microinfiltração pode ser definida como a 

passagem de bactérias, fluidos, moléculas ou íons entre 

a parede do preparo cavitário e o material restaurador 

aplicado à ela (TAYLOR; LYNCH, 1992). Clinicamente, a 

microinfiltração pode causar descoloração marginal, 

sensibilidade pós-operatória, cárie secundária e injúria 

ao tecido pulpar (BERGENHOLTZ et al., 1982).



Apesar de serem largamente utilizados nos dias 

atuais, a literatura a respeito da utilização de sistemas 

adesivos em dentes decíduos é muito limitada. Pouco se 

sabe a respeito de detalhes na composição e 

micromorfologia da dentina de dentes decíduos, 

havendo indícios que existem diferenças em relação aos 

dentes permanentes (NÖR et al., 1996). Para Johnsen 

(1988), a dentina dos dentes decíduos é menos 

mineralizada do que a dos dentes permanentes. Este 

fato pode interferir no desempenho clínico dos modernos 

sistemas adesivos.

Haja vista que a maioria dos trabalhos 

consultados foram conduzidos em dentes permanentes, 

acreditamos ser pertinente a realização de um 

experimento com estes materiais, avaliando o 

desempenho destes, em relação à microinfiltração, em 

dentes decíduos.

Assim, baseados nos dados da literatura, o 

propósito deste estudo foi de avaliar “in vitro”, a 

microinfiltração em restaurações ocluso-proximais em 

dentes decíduos restaurados resina composta híbrida, 

utilizando-se como pré tratamento de esmalte e dentina 

um sistema adesivo monocomponente, um sistema 

adesivo autocondicionante (“all-in-one”) ou um sistema 

adesivo monocomponente associado a um agente 

condicionador não lavável.

MATERIAL E MÉTODO

Para a realização deste experimento, foram 

utilizados quinze segundos molares decíduos, 

clinicamente hígidos, extraídos por indicações clínicas 

ou que sofreram esfoliação natural, que foram obtidos no 

arquivo de dentes decíduos da Disciplina de 

Odontopediatria, da Faculdade de Odontologia do 

Campus de São José dos Campos - UNESP.

Após a obtenção, os dentes foram armazenados 

em solução fisiológica à temperatura ambiente, até o 

momento da realização do experimento.

Nos dentes selecionados, foram confeccionados 

um total de trinta preparos cavitários ocluso-proximais, 

do tipo “slot” vertical, nas faces proximais mesiais e 

distais, com dimensões aproximadas de 3 mm de altura, 

2 mm de largura e 2 mm de profundidade (dois preparos 

cavitários em cada dente).

Os preparos cavitários foram realizados com 
opontas diamantadas n  1090 (K.G. Sorensen), montadas 

em turbina de alta velocidade, refrigerada com “spray” ar-

água (RS 350 - Dabi Atlante), com terminação da parede 

cervical em esmalte.

As amostras sofreram limpeza da superfície 

coronária pelo uso de pasta de pedra-pomes e água, 

aplicada com escova tipo Robinson (K.G. Sorensen), 

montada em peça-de-mão em baixa-velocidade. Após, 

foram lavadas com água e secadas com jatos de ar.

Os dentes foram então divididos aleatoriamente 

em três grupos experimentais, segundo o pré-

tratamento realizado em esmalte e dentina, previamente 

à aplicação do material restaurador:

Grupo 1: condicionamento simultâneo de 

esmalte e dentina com ácido fosfórico a 36% na forma de 

gel, durante 15 segundos. Após a lavagem (durante 15 

segundos), a cavidade foi mantida levemente 

umedecida para a aplicação de uma camada do sistema 

adesivo monocomponente Prime & Bond NT (Dentsply), 

durante 20 segundos. Em seguida este foi 

fotopolimerizado durante 10 segundos.

Grupo 2: Mistura dos 2 reservatórios do sistema 

adesivo autocondicionante do tipo “all-in-one” Prompt-

LP (ESPE). O adesivo foi aplicado com o pincel 

descartável fornecido no “kit” do material, nas 

superfícies de esmalte e dentina, durante 15 segundos. 

Após foi secado por 3 a 5 segundos, com um leve jato de 

ar, proveniente de uma seringa tríplice.

Grupo 3: O agente condicionador não lavável 

(NRC - Non Rinse Conditioner / Dentsply) foi aplicado 

com um pincel descartável ao esmalte e dentina, durante 

20 segundos. O excesso do NRC foi removido com um 

jato de ar proveniente de uma seringa tríplice. O sistema 

adesivo monocomponente Prime & Bond NT foi aplicado 

durante 30 segundos e fotopolimerizado por 20 

segundos.

A seguir, todos os dentes foram fixados em uma 

base de cera utilidade, adaptando-se uma matriz de aço 

inox (5 mm de espessura), a qual foi mantida em posição 

pelo uso de um porta matriz de Toflemire onde, com o 

auxílio de cunhas de madeira, conseguiu-se a 

aproximação da matriz ao término do preparo cavitário.

Todos os espécimes foram restaurados 

utilizando-se uma resina composta híbrida (Z-250 - 3M, 

cor A2). A resina composta foi aplicada em incrementos 

horizontais de no máximo 2 mm de espessura, com 

instrumento metálico. A cada incremento, foi realizada 

uma fotopolimerização durante 40 segundos. 

Finalmente os espécimes foram armazenados em 

solução fisiológica durante 48 horas e sofreram o 

polimento com tiras de lixa (3M).

Sempre que houve a necessidade de 

fotopolimerização, esta foi realizada por um aparelho 

Optilux 150 (Demetron), com intensidade de luz de 500 
2mW/cm .

A fim de se propiciar o “envelhecimento” das 

restaurações, todos os espécimes foram termociclados 
o oem banhos de água fria (5  C) e quente (55 ), durante 30 

segundos em cada banho, num total de 500 ciclos.

As amostras foram impermeabilizadas na região 

da câmara pulpar com uma resina epóxica ical do 
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autopolimerizável (Araldite). No restante dos dentes, 

foram aplicadas duas camadas de esmalte cosmético 

(Colorama), respeitando-se apenas uma distância de 

aproximadamente 1,0 mm da interface dente-

restauração, da parede cervical do preparo cavitário, 

conforme descrição de Rino et al. (1998).

Todos os espécimes foram imersos em solução 

aquosa de azul de metileno a 0,5% (pH = 7,2), por um 

período de quatro horas, lavados em água corrente e 

secados ao ar livre (RINO et al., 1998). 

Os dentes foram seccionados no sentido méio-

distal com disco de carburundum, montados em mandril 

para peça-de-mão.

Após o corte, os dentes foram submetidos à 

etapa de acabamento com lixas d'água (220, 320, 400 e 

600 granulações), em série decrescente de abrasividade 

para posterior avaliação do grau de penetração do 

traçador, seguindo-se a metodologia proposta por Rino, 

Woods e Jamison (1998).

A avaliação foi realizada após a obtenção de 

“slides”, com aumento original de 3X, utilizando-se um 

máquina fotográfica Nikon N 50 acoplada a uma macro 

lente (Nikor Medical).

Os “slides” foram avaliados por um único 

avaliador, por meio de escores, segundo o grau de 

microinfiltração, proposto por Retief et al. (1982):

0 - sem microinfiltração;

1 - microinfiltração até a junção amelo-dentinária;

2 - microinfiltração ultrapassando a junção amelo-

dentinária, atingindo dentina;

3 - microinfiltração atingindo a parede axial do 

preparo.

Após a obtenção dos escores de microinfiltração, 

os dados obtidos foram submetidos à análise estatística 

(Teste de Kruskal-Wallis, P<0,001).

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que os 

diferentes pré-tratamentos realizados em esmalte e 

dentina de dentes decíduos propiciaram valores variados 

de microinfiltração. A Tabela 1 mostra a distribuição da 

freqüência de ocorrência de microinfiltração nas 

restaurações realizadas.

Escores de Microinfiltração 
Material

 
0  1  2  3  

H3 Po4 a 36% + Prime & Bond NT            5 5 0 0 

Prompt L - Pop  0 0 4 6 
NRC + Prime & Bond NT                           0 1 4 5 

 

Tabela 1 - Distribuição da freqüência de ocorrência de 
microinfiltração em restaurações de resina composta em 
dentes decíduos, em função do pré-tratamento de esmalte 
e dentina realizados.

Pôde-se observar que as restaurações 

realizadas com o pré-tratamento do esmalte e dentina 

quando se utilizou o sistema adesivo monocomponente 

Prime & Bond NT (Dyract) apresentaram os menores 

valores de microinfiltração. Já o uso de um sistema 

adesivo do tipo “all-in-one” Prompt L-Pop ou do mesmo 

sistema adesivo monocomponente Prime & Bond NT, só 

que fazendo-se o condicionamento do esmalte e da 

dentina com o agente condicionador não lavável (NRC  

Dentsply) ao invés do ácido fosfórico a 36%, resultou em 

altos níveis de microinfiltração. 

A análise estatística empregada (Teste de 

Kruskal-Wallis, P<0,001) demonstrou que os valores de 

microinfiltração observados quando se empregou o 

sistema adesivo monocomponente Prime & Bond NT 

foram significantemente menores do que os obtidos se 

empregou o sistema adesivo autocondicionante do tipo 

“all-in-one” Prompt L-Pop ou o agente condicionador não 

lavável (NRC) associado ao sistema adesivo 

monocomponente Prime & Bond NT.

Já a comparação entre o sistema adesivo 

autocondicionante do tipo “all-in-one” Prompt L-Pop e o 

uso do agente condicionador não lavável (NRC) 

associado ao sistema adesivo monocomponente (Prime 

& Bond NT), demonstrou não haver diferença 

estatisticamente significante entre eles.

DISCUSSÃO

A microinfiltração na interface dente-

restauração têm sido o foco de diversos estudos pois, 

este indesejável fenômeno pode causar além de injúrias 

ao órgão pulpar, problemas nas propriedades dos 

materiais restauradores, resultando em cárie secundária 

ou promovendo hipersensibilidade da dentina exposta. 

Obviamente que a longevidade das restaurações 

também tende a ser comprometida.

Embora diversos fatores possam interferir no 

fenômeno da microinfiltração, tais como, o tipo de 

instrumento empregado para o desgaste da estrutura 

dentária (variação na espessura da smear layer e da 

rugosidade superficial), tipo de material restaurador, 

percentual de partículas inorgânicas, técnica 

restauradora, polimerização (material auto ou 

fotopolimerizável, caso seja fotopolimerizável, a 

intensidade da luz, o comprimento de onda), entre 

outros, o tipo de sistema adesivo e, conseqüentemente, 

o pré-tratamento de esmalte e dentina também é um dos 

fatores que deve ser considerado.

Telles, Machado e Nör. (2001) afirmaram que os 

sistemas adesivos autocondicionantes foram 

desenvolvidos para simplificar os procedimentos e 

diminuir a sensibilidade da técnica restauradora. Um dos 
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conceitos básicos destes sistemas adesivos é 

que estes desmineralizam a estrutura dentária e 

permitem que a difusão e embebição do agente adesivo 

nas fibras colágenas ocorram ao mesmo tempo e na 

mesma profundidade. O sistema adesivo Prompt L-Pop é 

um destes sistemas adesivos que combina o agente 

condicionador, o primer e o adesivo em uma única 

solução e, por este motivo, foi objeto de estudo na 

presente pesquisa. O uso de um agente condicionador 

não lavável, como é o caso do NRC, também pode ser 

considerado uma forma de simplificação da técnica 

restauradora (FERRARI et al., 1999), justificando 

também a sua avaliação pelo presente estudo.

Os resultados do presente estudo revelaram que 

o uso do sistema adesivo Prompt L-Pop ou do agente 

condicionador não lavável (NRC) associado ao sistema 

adesivo monocomponente (Prime & Bond NT) 

propiciaram os maiores valores de microinfiltração. Já as 

amostras do Grupo 1 (controle), onde foi realizado o 

prévio condicionamento com ácido fosfórico a 36% para 

aplicação do sistema adesivo monocomponente (Prime 

& Bond NT), apresentaram os menores valores de 

microinfiltração.

Os procedimentos restauradores realizados no 

Grupo 1, com a aplicação de um agente condicionador, e 

do “primer” e adesivo em passos separados têm sido 

descritos em vários estudos conduzidos em dentes 

decíduos. Entretanto, os baixos valores de 

microinfiltração obtidos no presente estudo não estão em 

concordância com os altos valores de microinfiltração 

descritos em estudos anteriores, como os de Imparato 

(1996), Bussadori (1997) Cavalcanti (1997) e Alves et al. 

(1998) que conduziram seus estudos utilizando 

metodologia semelhante ao do presente estudo, porém 

empregando-se outros sistemas adesivos. Assim, o 

sistema adesivo Prime & Bond NT pode ter oferecido uma 

maior capacidade de vedamento da interface dente-

restauração. De fato, Loguercio et al. (2004) também 

encontraram baixos valores de microinfiltração quando 

utilizaram este mesmo sistema adesivo, porém em 

dentes permanentes. Ferrari et al. (1999) e Sunico et al. 

(2002) observaram ao microscópio eletrônico de 

varredura, uma formação uniforme da camada híbrida 

após a aplicação deste sistema adesivo à dentina de 

dentes permanentes. O Prime & Bond NT apresenta no 

adesivo algumas características como uma alta 

concentração de partículas nanométricas (daí o termo 

NT, de nano-tecnologia) e de moléculas de resina muito 

pequenas (DEGDMA).

Rosa e Perdigão (2000) demonstraram que 

diferentes sistemas adesivos podem apresentar 

afinidade química distinta às diferentes resinas 

compostas. Partindo-se deste princípio, uma outra 

provável explicação para o pior resultado do uso do a 

sistema adesivo autocondicionante Prompt L-

Pop quanto à microinfiltração possa ser resultado da 

falta de afinidade química deste sistema adesivo à resina 

composta utilizada (Z-250).  Além disso, recentemente o 

fabricante modificou a sua formulação, lançando um 

novo produto Adper Prompt L-Pop (3M ESPE). Estudo 

recente de Atash e Abbeele (2004) revelou excelentes 

resultados deste novo produto em teste de 

microinfiltração em dentes decíduos.

O emprego de outras metodologias também 

revelou um desempenho menos satisfatório do sistema 

adesivo autocondicionante Prompt L-Pop quando 

comparado a sistemas adesivos convencionais, de 

passos múltiplos, onde se realizado o condicionamento 

de esmalte e dentina com ácido fosfórico em 

concentração próxima a 35%, aplicação do “primer” e 

depois do agente adesivo, separadamente. Assim, 

Telles, machado e Nör (2001) revelaram após análise ao 

microscópio eletrônico de varredura, que a interface 

adesiva entre dentina e sistema restaurador uma pior 

qualidade de selamento nesta região quando foi 

empregado um sistema adesivo autocondicionante 

(Prompt L-Pop) quando comparado a um sistema 

adesivo monocomponente (Single Bond).

Já o estudo de Frankenberger et al. (2001) 

avaliou a resistência de união, em um ensaio de 

microtração, da resina composta aderida à dentina de 

dentes permanentes, após o uso de dois sistemas 

adesivos de passos múltiplos (EBS Multi  Espe e Prime & 

Bond NT  Dentsply) ou um autocondicionante Prompt L-

Pop (Espe). Os autores observaram que o uso do 

sistema adesivo autocondicionante propiciou valores 

menores de resistência de união da resina composta à 

dentina, quando comparado ao uso de sistemas 

adesivos de passos múltiplos.

O uso do agente condicionador não lavável 

(NRC) também resultou em altos valores de 

microinfiltração na interface dente-restauração em 

molares decíduos restaurados com resina composta. 

Também, como no caso do sistema adesivo 

autocondicionante Prompt L-Pop, existe uma limitada 

quantidade de trabalhos descritos na literatura que 

possam ser comparados com o presente estudo.

Baghdadi (2003) realizou um estudo para 

comparar a resistência de união, ao ensaio de 

cisalhamento, quando foi aplicado o Prime & Bond NT 

realizando-se o condicionamento da superfície 

dentinária com o ácido fosfórico a 36% ou o agente 

condicionador não lavável NRC. Foi observado que os 

valores de adesão foi significantemente menor quando 

se empregou o NRC em comparação ao ácido fosfórico a 

36%, o que de alguma forma, pode explicar os maiores 

valores de microinfiltração das amostras do presente 

estudo que foram pré-tratadas com o NRC.

13
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 5, n. 1, p. 09-15, jan./abr. 2005ã

MYAKI e BALDUCCI - Microinfiltração em Restaurações Ocluso-Proximais de Molares Decíduos



É sabido que a remoção ou modificação da 

“smear layer” formada durante o desgaste da estrutura 

dentária é de fundamental importância para a formação 

de uma “camada híbrida” uniforme.  Desta forma, o uso 

de agentes condicionadores mais fracos do que o ácido 

fosfórico, como o sistema adesivo autocondicionante 

(Prompt L-Pop) ou do agente condicionador não lavável 

(NRC) podem ter sido responsáveis pela formação de 

uma “camada híbrida” não uniforme, o que de alguma 

forma, contribuiu para os maiores valores de 

microinfiltração observados no presente estudo, quando 

estas duas formas de pré-tratamento da estrutura 

dentária foram avaliadas.

Assim, embora não se possa fazer uma 

correlação direta entre estudos de microinfiltração e os 

de avaliação da interface adesiva dentina-sistema 

restaurador ou testes de resistência de união, pode-se 

supor que estas outras metodologias, de uma certa 

forma, promovam suporte aos achados do presente 

estudo.

Considerando-se a metodologia empregada, no 

presente estudo, o grau de microinfiltração foi 

determinado utilizando-se como traçador a solução de 

azul de metileno a 0,5%, pH = 7,2 durante 4 horas. Raskin 

et al. (2001) em trabalho de revisão da literatura sobre 

estudos de microinfiltração revelaram ser este traçador, 

um dos mais empregados por pesquisadores de diversas 

partes do mundo, embora outros corantes também 

pudessem ter sido utilizados, como a fucsina básica ou o 

nitrato de prata. O uso do corante em pH neutro é 

importante, pois um corante com pH ácido pode ser uma 

outra variável em estudos de microinfiltração (WU; 

WESSELINK, 1993).

O processo de ciclagem térmica foi realizado de 

acordo com os parâmetros descritos por Dutton et al. 

(1993); Alves et al. (1998) e Rino et al. (1998). De fato, os 

parâmetros empregados no presente estudo são os mais 

utilizados, como afirmam Raskin et al. (2001), embora 

haja uma tendência atual de não mais se empregar o 

“envelhecimento” das restaurações por meio de ciclagem 

térmica (WENDT; McINESS; DICKINSON, 1992; 

DOERR; HILTON; HERMESCH, 1996). 

O presente estudo demonstrou in vitro que 

diferentes pré-tratamentos de esmalte e dentina em 

restaurações ocluso-proximais de molares decíduos 

podem influenciar no fenômeno da microinfiltração. 

Embora ainda não existam estudos que façam a 

correlação entre a microinfiltração in vitro e o 

desempenho clínico, estes tipos de testes podem ser 

empregados para predizer a performance clínica do 

material.

Neste sentido, estudos clínicos com longo 

período de acompanhamento são necessários para 

avaliar o real valor dos diferentes pré-tratamentos de 

CONCLUSÕES

Diante dos dados obtidos e, diante da 

metodologia empregada e das limitações de um estudo 

“in vitro”, pôde-se concluir que:

1) Os diferentes pré-tratamentos do esmalte e dentina 

empregados possibilitaram valores variados de 

microinfiltração;

2) O uso de um sistema adesivo monocomponente pelo 

método convencional, onde se emprega o ácido fosfórico 

previamente à aplicação do sistema adesivo possibilitou 

os menores valores de microinfiltração.
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