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O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a microinfi ltração de cinco cimentos de ionômero de 
vidro: Fuji IX (G.C. Corp.); Vidrion N (S.S. White); Chem Flex (Dentsply); Ketac Molar ART (ESPE) e 
Vidrion R (S.S. White). Foram utilizados 50 caninos decíduos, provenientes do Banco de Dentes Humanos 
da Disciplina de Odontopediatria da FOUSP, nos quais se realizaram cavidades Classe V na face vestibu-
lar. Posteriormente, estas receberam as restaurações, seguindo-se as recomendações dos fabricantes, 
termociclagem (700 ciclos a temperaturas de 5ºC e 55ºC), seguida de impermeabilização e imersão 
em corante azul de metileno, por 4 horas. Seccionaram-se as amostras e três examinadores atribuíram 
notas para o grau de microinfi ltração, as quais foram submetidas à análise estatística. Os materiais 
apresentaram comportamentos semelhantes quanto ao grau de microinfi ltração, com exceção do Ketac 
Molar ART na parede cervical, o qual apresentou o maior grau de microinfi ltração, sendo estatisticamente 
diferente dos demais (p<0,05). 
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INTRODUÇÃO
A etiologia e os fatores que contribuem para 

o aparecimento e desenvolvimento da doença 
cárie dentária já são amplamente conhecidos e 
divulgados. Apesar disto, dois terços da popu-
lação mundial ainda apresentam sinais e sinto-
mas desta doença, principalmente nos países 
em desenvolvimento (FRENCKEN & HOLMGREN, 
1999a). 

O Tratamento Restaurador Atraumático 
(TRA), que surgiu como uma alternativa para 
o controle da evolução desta, em programas 
de bases educativas/preventivas, consiste ba-
sicamente em remoção de tecido cariado com 
o auxílio de instrumentos manuais e posterior 

vedamento das cavidades e superfícies oclusais 
com material adesivo que libere fl uoreto. Como 
este tratamento foi proposto para locais sem 
infra-estrutura, o material eleito foi o cimento 
de ionômero de vidro quimicamente ativado 
(FRENCKEN & HOLMGREN, 1999a). 

Os cimentos de ionômero de vidro foram 
desenvolvidos por WILSON & KENT (1972) e, 
desde então, vêm sofrendo modifi cações em 
sua formulação para melhorar as propriedades 
físicas e mecânicas. Os fabricantes dos materiais 
indicados para o TRA aumentaram a proporção 
pó-líquido, diminuíram o tempo de presa e tam-
bém melhoraram o desgaste do material. Com 
isto, pôde-se indicar a utilização destes mate-
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riais em cavidades oclusais que recebem cargas 
mastigatórias. 

Porém, estes materiais, tradicionalmente in-
dicados para o TRA, ainda têm custo elevado para 
serem utilizados em larga escala num país como o 
Brasil. OLIVEIRA (2000) realizou trabalho clínico, 
utilizando o material Vidrion R (S.S. White), e con-
siderou que este pode ser um material alternativo 
para ser utilizado no TRA. 

Na literatura, dispõe-se de inúmeros trabalhos 
que relatam o sucesso clínico dos cimentos de io-
nômero de vidro utilizados no TRA, principalmente 
em dentes permanentes. Entretanto, ainda há la-
cunas quanto ao estudo laboratorial dos materiais 
utilizados neste tratamento, assim como o uso 
destes em dentes decíduos. 

Desse modo, a proposta deste trabalho foi 
avaliar in vitro a microinfi ltração de três destes 
materiais (Ketac Molar ART – ESPE; Fuji IX – G.C. 
Corp.; Chem Flex – Dentsply), comparando-os a 
um cimento de ionômero de vidro convencional 
(Vidrion R – S.S. White) e a outro modifi cado por 
partículas metálicas (Vidrion N – S.S. White), em 
dentes decíduos.

MATERIAL E MÉTODOS
A parte experimental foi realizada após o 

consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo, parecer 141/00.

Selecionaram-se para este experimento 50 ca-
ninos decíduos hígidos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da Disciplina de Odontopediatria 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo, mantidos em água de abastecimento 
por 60 dias, previamente à utilização.

Os preparos cavitários realizados foram do 
tipo Classe V, com dimensões de 2mm de altura 
(cervicoclusal), 3mm de largura (mesiodistal) e 
1,5mm de profundidade, na superfície vestibular, 
com margens somente em esmalte. As medidas 
de largura e altura foram conferidas com o auxílio 
de paquímetro digital, enquanto a profundidade 
foi aferida por meio de marcação prévia no instru-
mento cortante rotatório. Os preparos cavitários 
foram realizados com pontas diamantadas no1090, 
sob refrigeração, em alta-rotação. As brocas foram 
trocadas a cada 5 preparos, para evitar desgastes 
nas mesmas. Os dentes permaneceram por mais 
24 horas em água de abastecimento para, poste-
riormente, receberem o material restaurador. 

Os 50 caninos foram divididos aleatoriamente 
em 5 grupos (n=10) e restaurados com os seguin-
tes materiais: Grupo 1 – Fuji IX; Grupo 2 – Vidrion 
N; Grupo 3 – Chem Flex; Grupo 4 – Ketac Molar 
ART e Grupo 5 – Vidrion R. Todos os grupos recebe-

ram profi laxia prévia com pedra-pomes e escova de 
Robinson, lavagem e secagem, e as restaurações 
foram realizadas com os dentes apoiados em cera 
utilidade, devido ao estágio avançado de rizólise 
que alguns dentes apresentavam.

No Grupo 1 (Fuji IX), aplicou-se o líquido do 
material com o auxílio de penso de algodão preso 
com pinça clínica sobre a superfície, durante 10 
segundos; seguido por 3 lavagens, com penso 
de algodão embebido em água. A secagem foi 
realizada utilizando-se também outro penso de 
algodão. Partiu-se para a dosagem e manipula-
ção do material, seguindo as recomendações do 
fabricante. Dividiu-se o pó em duas partes: aglu-
tinando-se a primeira ao líquido por 10 segundos 
com espátula no24F e, em seguida, agregando-se 
a outra parte, não excedendo 30 segundos no total 
da manipulação. Após este período, o material foi 
inserido na cavidade com espátula de metal no1 e, 
quando este perdeu o brilho superfi cial, indicativo 
de término do tempo de trabalho, procedeu-se à 
pressão digital, com luva vaselinada, por 1 minuto. 
Aplicou-se o verniz protetor próprio do material 
com pincel Microbrush.

No Grupo 2 (Vidrion N), o condicionador 
de dentina do próprio fabricante foi aplicado na 
superfície das cavidades com penso de algodão, 
por 30 segundos, sendo a mesma lavada 2 ve-
zes e secada, também com penso de algodão. 
Após a dosagem, manipulou-se o material com 
espátula no24F, inseriu-se o material na cavidade 
e aguardaram-se 15 minutos para a aplicação do 
Vidrion V (verniz protetor). 

No Grupo 3 (Chem Flex), a cavidade foi con-
dicionada por 15 segundos (líquido do material), 
lavada e secada com penso de algodão (lavagem 
por 3 aplicações e secagem com 2 aplicações), 
dosou-se o material (com a colher medidora) e 
procedeu-se à manipulação. Esta foi realizada 
por 20 segundos com espátula no24F e, após este 
período, inseriu-se o material na cavidade. Um 
minuto e meio após, pressão digital foi realizada, 
com luva vaselinada, e aplicou-se o verniz protetor 
do material, com auxílio do pincel pertencente ao 
material.

Em relação ao Grupo 4 (Ketac Molar ART), o 
líquido do material foi aplicado na cavidade com 
penso de algodão, porém este não foi lavado. So-
mente secou-se a cavidade (remoção do excesso 
de líquido), manipulou-se o material, dividindo o 
pó pela metade, aglutinando meia porção e depois 
o restante, e a mistura foi inserida na cavidade 
com espátula no1. Realizou-se pressão digital 
com luva vaselinada, por 10 segundos. Como o 
fabricante somente dispunha de verniz fotopoli-
merizável para a proteção superfi cial, aplicou-se 
uma camada de esmalte de unha incolor, com um 
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pincel Microbrush.
No Grupo 5 (Vidrion R), o condicionador 

de dentina foi aplicado nos preparos cavitários 
com penso de algodão, por 30 segundos; em 
seguida, estes foram lavados 2 vezes e secados 
com penso de algodão. Dosou-se o material e, 
após espatulação, levou-se a mistura para a ca-
vidade com espátula no1. Decorridos 15 minutos, 
aplicou-se o Vidrion V (verniz protetor) com um 
pincel Microbrush.

Todos os dentes foram mantidos em água 
de abastecimento, a 37ºC, por 24 horas. Decor-
rido este tempo, estes foram levados à máquina 
de ciclagem térmica (MCT 2 AMM Instrumental, 
pertencente ao Departamento de Dentística da 
FOUSP), com banhos de 1 minuto (intervalo de 15 
segundos), a 5ºC e 55ºC, por 700 ciclos.

Após secar-se os dentes com papel absorven-
te, procedeu-se à impermeabilização dos ápices 
com resina epóxica (Araldite Hobby, Brascola Ind. 
Bras.), obtendo-se vedamento total. Aplicaram-
se duas camadas de esmalte cosmético de cor 
vermelha em toda a superfície, com exceção de 
1,5mm ao redor das restaurações. 

Decorridas 24 horas da impermeabilização, 
mergulharam-se os dentes em solução de azul de 
metileno, pH 7,2, concentração 0,5%, por 4 horas. 
Os mesmos foram lavados em água corrente por 
1 minuto e deixados sobre papel absorvente por 
2 horas em superfície plana.

As amostras foram, então, levadas para 
moldes de silicone, nos quais verteu-se resina 
ortoftálica (Redefi bra Comércio de produtos para 
Fiberglass Ltda., São Paulo), previamente mistu-
rada (base e catalisador).

Após a polimerização da resina, retirou-se 
o corpo-de-prova já embutido e procedeu-se ao 
acabamento utilizando-se lixa d’água no120 em 
politriz. Partiu-se, então, para o seccionamento das 
amostras, no sentido vestíbulo-lingual, realizado 
em máquina LabCut 1010 (Extec) com disco dia-
mantado com 0,3mm de espessura, passando pelo 
centro da restauração, dividindo o corpo-de-prova 
em duas partes, uma mesial e outra distal. Somen-
te uma parte de cada espécime foi avaliada.

Para avaliar a microinfi ltração, utilizaram-se 
cópias fotográfi cas em papel, com tamanho de 10 x 
15cm (fi lme AGFA – Agfachrome 100) dos corpos-
de-prova, realizadas em estereomicroscópio Olym-
pus SZ-PT (Japão), com aumento de 15 vezes. 

Três examinadores, previamente treinados, 
atribuíram valores à penetração do agente traça-
dor, segundo a escala proposta por SALAMA et al. 
(1995): 

0: sem penetração do corante;
1: penetração do corante na parede incisal 

ou gengival, porém não em toda extensão (Figura 

1);
2: penetração do corante em toda a extensão 

da parede incisal ou gengival, porém sem atingir 

FIGURA 1: Penetração do corante na parede incisal ou gen-
gival, porém não em toda a extensão (seta).

a parede axial (Figura 2);
3: penetração do corante em toda a extensão 

da parede incisal ou gengival, assim como na pa-

FIGURA 2: Penetração do corante em toda a extensão da 
parede incisal ou gengival, porém sem atingir a parede axial 
(seta).

FIGURA 3: Penetração do corante em toda a extensão da pa-
rede incisal ou gengival, assim como na parede axial (seta).
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rede axial (Figura 3).
Com os resultados referentes a cada corpo-

de-prova, de acordo com cada um dos examina-
dores, partiu-se para a determinação do resulta-
do fi nal de cada amostra. A média resultante dos 
três examinadores foi considerada como grau de 
microinfi ltração fi nal. As paredes incisal e cervical 

TABELA 1: Médias e desvios padrão para as notas da mi-
croinfi ltração na parede incisal.

TABELA 2: Análise de variância para as notas do grau de microinfi ltração na parede incisal.

Material Média Desvio padrão

Fuji IX 2,10 1,29

Vidrion N 1,80 0,77

Chem Flex 1,87 0,74

Ketac Molar ART 1,50 1,18

Vidrion R 1,70 0,95

Total  1,79 0,99

Material Média Desvio padrão

Fuji IX 1,73 0,97

Vidrion N 1,63 0,84

Chem Flex 1,53 0,71

Ketac Molar ART 2,50 0,81

Vidrion R 1,10 0,32

Total  1,70 0,86

RESULTADOS
 A análise de variância não demonstrou signifi cância estatística no grau de microinfi ltração dos materiais 

testados na parede incisal. Os graus de microinfi ltração foram semelhantes e nenhum material testado foi 

TABELA 3: Médias e desvios 
padrão para as notas da microin-
fi ltração na parede cervical.

foram avaliadas separadamente.
Os resultados foram submetidos à análise es-

tatística, por meio de análise de variância e teste 
LSD (Least Signifi cant Difference). Foi realizado o 
teste Cohen’s Kappa para avaliar a concordância 
inter-examinadores (1X2 = 0,73; 1X3= 0,74; 2X3 = 0,79).

Fonte de Graus de Soma de Quadrados Estatística Nível  

 

variação liberdade quadrados  médios   descritivo

Material 4 1,942 0,486 0,48 0,752

Resíduo 45 45,811 1,018
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capaz de eliminá-la totalmente.
Como a análise de variância acusou diferença estatística entre os materiais testados na parede cervi-

cal, realizou-se o teste estatístico LSD (Least Signifi cant Difference) para observar entre quais materiais 
houve essa diferença.

TABELA 4: Análise de vari-
ância para as notas do grau 
de microinfi ltração na parede 
cervical.

TABELA 5: Comparações múltiplas pelo método LSD (Least Signifi cant Difference) para a parede 
cervical. Diferenças signifi cativas estão hachuradas.

 Fuji IX Vidrion N Chem Flex Ketac Vidrion R 

    Molar ART 

Fuji IX  0,7697 0,5588 0,0289 0,0687

Vidrion N 0,7697  0,7697 0,0142 0,1233

Chem Flex 0,5588 0,7697  0,0066 0,2085

Ketac Molar ART 0,0289 0,0142 0,0066  0,0002

Vidrion R 0,0687 0,1233 0,2085 0,0002 

O mater ia l 
Ke tac Molar ART 
mostrou-se di-
ferente dos de-
mais,  ob tendo 
o maior grau de 
mi croinfiltração 
(p<0,05) na pa-
rede cervical, en-
quanto os outros demonstraram graus de microin-
fi ltração semelhantes.

DISCUSSÃO
O TRA vem demonstrando bons resultados 

clínicos, quando realizado em dentes permanentes 
(FRENCKEN et al., 1996; FRENCKEN et al., 1998a; 
FRENCKEN et al., 1998b; MALLOW et al., 1998; 
FRENCKEN & HOLMGREN, 1999a; FRENCKEN 
& HOLMGREN, 1999b; HO et al., 1999; MICKE-
NAUTSCH et al., 1999). Este tratamento vai ao 
encontro dos conceitos atuais da Odontologia, que 
pressupõem mínima intervenção e máxima pre-
servação da estrutura dental (GAO et al., 2000). 
Primariamente, este tratamento foi preconizado 
para países em desenvolvimento, em locais sem in-
fra-estrutura. Porém, GUEDES-PINTO & IMPARATO 
(2000) e RAGGIO & IMPARATO (2001) afi rmaram 
que este pode ser utilizado para qualquer paciente, 
tanto em locais sem infra-estrutura odon tológica 
convencional como em consultório. 

O material restaurador de escolha para este 
tratamento é o cimento de ionômero de vidro, pois 
este alia propriedades desejáveis em um material, 
tais como: adesividade, biocompatibilidade, estéti-
ca, liberação de fl uoreto e coefi ciente de expansão 
térmica linear semelhante ao do dente (FRENCKEN 
& HOLMGREN, 1999a). 

Os cimentos de ionômero de vidro são consti-

Fonte de Graus de Soma de Quadrados Estatística Nível  

 

variação liberdade quadrados  médios   descritivo

Material 4 10,3333 2,5833 4,48 0,004

Resíduo 45 25,9444 0,5765

  

tuídos basicamente de um pó que contém alumínio, 
fl uoreto, cálcio, sódio e sílica,te um líquido, com-
posto de ácido polialquenóico, ácido maleico, ácido 
itacônico e água. As principais desvantagens dos 
materiais convencionais são: tempo de trabalho 
curto, alta suscetibilidade à perda e ao ganho de 
água nas primeiras 24 horas, assim como longo 
período de presa (PEREIRA, 1998). 

Os cimentos de ionômero de vidro convencio-
nais devem sempre receber uma proteção super-
fi cial, após a sua presa inicial para evitar sinérese 
e embebição. Todos os materiais utilizados na 
presente pesquisa receberam proteção superfi cial 
na tentativa de simular a realidade de uma restau-
ração. Como o material Ketac Molar ART apresen-
tava um protetor fotopolimerizável, optou-se por 
utilizar um esmalte de unha para a sua proteção 
superfi cial (SERRA et al., 1994), tentando simular 
o uso dos materiais em locais sem energia elétrica 
(FRENCKEN & HOLMGREN, 1999a). 

Desde 1972, quando WILSON & KENT desen-
volveram este material, ele tem se modifi cado e 
acompanhado a evolução da Odontologia, porém 
sem perder suas características desejáveis. Como 
este material adere-se quimicamente à estrutura 
dentária (WILSON & MCLEAN, 1988), seria fácil 
imaginar que ele não permitiria a passagem de fl ui-
dos ou bactérias entre ele e a estrutura dentária, 
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não apresentando deste modo a microinfi ltração 
(ROTHWELL et al., 1998). GAO et al. (2000) acre-
ditaram que, deste modo, a polpa estaria protegida 
das agressões externas. Porém, no presente tra-
balho, pode-se observar a penetração do corante 
na parede do preparo cavitário, demonstrando que 
os materiais estudados não vedam totalmente a 
cavidade. Um alto nível de micro infi ltração também 
foi encontrado por outros autores (ALPERSTEIN et 
al., 1983; COOLEY & ROBBINS, 1988; ZYSKIND et 
al., 1991; MIRANDA Jr., 1992; TSUNEKAWA et al. 
1992; HALLET & GARCIA GODOY, 1993; ANDRADE 
et al., 1996; DOERR et al.,1996; ANDRADE et al., 
1997; MORABITO & DEFABIANIS, 1997; PIN et 
al., 1998). Porém, WELSH & HEMBREE (1985) 
não encontraram microinfi ltração em nenhum 
corpo-de-prova realizado com cimento de ionô-
mero de vidro.

GOING (1972) acreditou que a penetração 
do corante pode ser um método de grande valia 
para demonstrar in vitro as falhas entre o material 
e o dente, e ARCORIA et al. (1990) concordam 
com esta afi rmação. Segundo BULLARD et al. 
(1998) a microinfi ltração pode ser considerada 
indesejável, pois está relacionada com a recidiva 
de lesão cariosa. Os autores do presente trabalho 
acreditam que o cimento de ionômero de vidro 
não se enquadre nesta afi rmação, pois é comum 
observar clinicamente a superfície adjacente à res-
tauração livre de cárie. Apesar da observação de 
microinfi ltração nos materiais ionoméricos, as bac-
térias normalmente não se apresentam viáveis na 
cavidade restaurada (WAMBIER, 1998). BULLARD 
et al. (1998) e PUCKETT et al. (1995) afi rmaram 
que o coefi ciente de expansão térmica linear do 
material estaria diretamente relacionado ao grau 
de microinfi ltração, fato questionável, pois todos 
os espécimes deste experimento apresentaram 
penetração de corante, apesar de seu coefi ciente 
ser semelhante ao da estrutura dentária.

No presente estudo, o material Ketac Molar 
ART (ESPE) apresentou os piores resultados (com 
diferença estatística), em relação à margem cer-
vical. Porém, no trabalho de SOUZA (2000), este 
material apresentou comportamento superior 
quando comparado ao Fuji IX (G.C. Corp.).

Foram utilizados dentes decíduos do Banco de 
Dentes Humanos da Disciplina de Odon topediatria 
da FOUSP para a realização das cavidades, devido 
à difi culdade na padronização dos espécimes, caso 
fossem selecionados dentes apresentando lesões 
cariosas com características para a realização do 
TRA.

A termociclagem foi realizada no presente 
trabalho, pois acredita-se ser importante tentar 
simular o envelhecimento da restauração em labo-
ratório, apesar de SPIERINGS et al. (1985) afi rma-

rem que as temperaturas alcançadas durante 
a termociclagem não simulam as temperaturas 
reais na cavidade bucal. ARCORIA et al. (1990) 
e DOERR et al. (1996) não encontraram diferença 
entre os grupos dos cimentos ionoméricos, antes 
e após a termociclagem.

Houve diferença no comportamento dos 
materiais quanto à microinfi ltração quando se 
avaliou as paredes cervical e incisal, assim como 
foi relatado nos trabalhos de COOLEY & ROBBINS 
(1988), SALAMA et al. (1995), BRACKETT et al. 
(1995), ANDRADE et al. (1996) e ANDRADE et al. 
(1997), sendo maior para a primeira.

O método de avaliação da penetração do 
corante na interface dente/restauração, por meio 
de notas, é muito utilizado na literatura (VIRMA-
NI et al., 1997; SMALES et al., 1997; ANDRADE 
et al., 1997; ANDRADE et al., 1996; SALAMA et 
al., 1995; BRACKETT et al., 1995; PUCKETT et al., 
1995; HALLETT & GARCIA GODOY, 1993). CARRA-
RA (1999) avaliou comparativamente o método de 
medida linear e o de atribuição de notas e consta-
tou não haver diferença entre ambos.

O custo dos materiais utilizados no TRA ainda 
é muito elevado para seu uso em saúde pública. 
Porém, os materiais com menor valor de mer-
cado podem apresentar algumas desvantagens, 
tais como tempo de presa muito longo, desgaste 
acentuado e grande solubilidade ao longo do 
tempo. Portanto, antes de optar por algum ma-
terial apenas pelo preço, deve-se considerar a 
relação custo-benefício. O material mais barato 
poderá se perder com maior facilidade e haverá 
necessidade de nova intervenção, aumentando 
o custo fi nal do tratamento. No presente traba-
lho, não houve diferenças signifi cativas entre os 
materiais especialmente formulados para o TRA, 
quando comparados ao CIV tradicional. Porém, 
deve-se levar em consideração as limitações de 
trabalhos in vitro, assim como as outras variáveis 
citadas anteriormente, antes de afi rmar que este 
pode ser utilizado nas mesmas condições dos pri-
meiros. Mais trabalhos in vitro e in vivo devem ser 
realizados no intuito de esclarecer estes pontos 
ainda obscuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a metodologia utilizada e com 

base nos resultados obtidos, pode-se concluir 
que os materiais estudados apresentam compor-
tamento semelhante quanto à microinfi ltração, 
com exceção do Ketac Molar ART na parede 
cervical, que apresentou os piores valores. Ne-
nhum material foi capaz de impedir totalmente 
a microinfi ltração.
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The aim of this study was to evaluate the microleakage of the following materials used in Atrau-
matic Restorative Treatment (ART): Fuji IX (G.C. Corp.); Vidrion N (S.S. White); Chem Flex (Dentsply); 
Ketac Molar ART (ESPE) and Vidrion R (S.S. White). For the microleakage assay, Class V cavities were 
prepared on buccal surfaces of 50 deciduous canines obtained from Human Teeth Bank of Department 
of Pedriatic Dentistry, FOUSP. Cavities were restored strictly following manufacturers’ instructions, and 
after storage in water, they were thermocycled (700 cycles/water baths between 5ºC and 55ºC), coated 
and immersed in methylene blue solution for 4 hours. Specimens were sectioned and three calibrated 
examiners ranked dye penetration. Results were submitted to statistical analysis. Materials presented 
similar results regarding microleakage except for Ketac Molar on the cervical wall, which showed the 
greatest degree of dye penetration and was statistically different from the other materials (p<0.05). 

KEYWORDS: Glass ionomer cements; Tooth deciduous; Dental restoration, permanent.
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