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RESUMO
Introdução: Foi avaliado, neste estudo, a microinfiltração em slot proximal de molares decíduos restaurados 
com os seguintes ionômeros de vidro disponíveis no mercado: G1 – Cimento antimicrobiano (Fórmula 
e Ação); G2 – ChemFlex™ (Dentsply); G3 – Densell® MPLC (Dental Medrano S.A); G4 – Maxxion R 
(FGM); G5– Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); G6 – Vitremer (3M/ESPE);  G7 - Vitro Fil LC (DFL) 
e G8 -  Vitro Molar (DFL). Método: Foram selecionados 40 molares decíduos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da Universidade de Mogi das Cruzes, nos quais foram realizados preparos tipo slot pro-
ximal. Após os preparos, os dentes foram divididos em 8 grupos e restaurados seguindo as especificações 
dos fabricantes. Depois do tempo de presa, realizou-se a impermeabilização dos dentes, seguida de imersão 
em corante azul de metileno, pelo período de 4 horas. As amostras foram, então, seccionadas em sentido 
longitudinal e três examinadores previamente calibrados atribuíram notas de 0 a 3 para o grau de microin-
filtração. Foi obtido um índice de Kappa entre os examinadores, e o teste de concordância de Wendall. Os 
resultados foram tratados com teste estatístico de Anova, complementado por Tukey. Resultados e conclusão: 
Observou-se que o grupo que apresentou menor grau de microinfiltração foi o G7, porém sem diferença 
estatística com os grupos G3, G6 e G8. O G1 foi o grupo que apresentou maior grau de microinfiltração.

DESCRITORES: Microinfiltração - Cimento de ionômero de vidro - Materiais dentários.

ABSTRACT

Introdction: The aim of the study was to evaluate microleakage in proximal slot of deciduos molars using 
eight different marks of glass ionomer. Methodis: Fourty deciduos molars were selected from the Human 
Dental Bank of Mogi das Cruzes University underwent proximal slot cavities.  They were then randomly 
divided into 8 groups and restored following the manufacturer specifications [G1 – Cimento antimicro-
biano (Fórmula e Ação); G2 – ChemFlex™ (Dentsply); G3 – Densell® MPLC (Dental Medrano S.A); G4 
– Maxxion R (FGM); G5– Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); G6 – Vitremer (3M/ESPE);  G7 - Vitro 
Fil LC (DFL) e G8 -  Vitro Molar (DFL)]. After setting time, we performed waterproofing followed by 
submersion in blue methyilene during 4 hours.  Molars were crosscut on a longitudinal fashion and three 
blinded examiners scored the microleakage from 0 to 3.  Results: Groups 3, 6, 7 and 8 had similar scores 
and represented the lowest degree of microleakage.  Conclusion: Group 1 had higher scores and represented 
the highest degree of microleakage.

DESCRIPTORS: Microleakage - Glass-ionomer cement - Dental materials.
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INTRODUÇÃO
O cimento de ionômero de vidro (CIV) foi desenvol-

vido por Wilson e Kent20 em 1972, a partir da união de 
dois cimentos utilizados na Odontologia: o cimento de 
policarboxilato de zinco e o cimento de silicato. Por pos-
suir módulo de elasticidade semelhante ao da estrutura 
dental, os autores relataram que o cimento ionomérico 
possuía uma aumentada resistência aos ciclos termomecâ-
nicos que ocorrem na cavidade bucal, se comparado com 
as resinas compostas (Raggio16 2004, Wilson e Kent20, 
1972). O CIV também apresenta adesão química ao es-
malte e à dentina, coeficiente de expansão térmica linear 
muito próximo ao do dente, é hidrofílico, biocompatível 
e libera flúor para o meio bucal (Bussadori et al3, 2000). 

Os CIVs, semelhantemente aos cimentos de policar-
boxilato, dos quais são originários, apresentam adesão ao 
tecido mineralizado do dente, proporcionando bom ve-
damento marginal e diminuição da progressão das lesões 
de cárie (Wilson e McLean21, 1998).

Durante o estágio inicial de presa, o CIV convencio-
nal está sujeito à embebição e, no estágio final, à siné-
rese, portanto necessita de proteção durante o período 
de presa. Segundo Raggio16 (2004), a reação de presa 
ocorre nas primeiras 24 horas após a inserção do mate-
rial e, nessa fase, as propriedades mecânicas ainda não 
se apresentam de forma integral, sendo necessário, por 
esse motivo, recobrir o material com algum agente pro-
tetor, como o verniz que acompanha o próprio material, 
esmalte cosmético de unha incolor ou adesivos fotopoli-
merizáveis (Nagem e Domingues13, 2000). A utilização 
de um agente protetor na superfície oclusal leva a dimi-
nuição da microinfiltração (Doerr et al5,1996, Myaki et 
al12, 2001, Virmani et al19, 1997).

Por ser utilizado em grande escala, principalmente no 
âmbito de saúde pública e promoção de saúde, o CIV 
vem sendo constantemente estudado e sofrendo modifi-
cações em sua formulação inicial, visando a uma melhora 
em suas propriedades físicas, químicas e mecânicas (Bus-
sadori et al3, 2000, Raggio15, 2001, Raggio16, 2004).

Os ionômeros de vidro modificados por resina foram 
introduzidos para superar os problemas de sensibilidade 
à umidade e a baixas propriedades mecânicas iniciais as-
sociadas aos cimentos convencionais. A reação de presa 
química ocorre, pois é uma característica inerente aos 
CIV, porém a presença de fotoiniciadores auxilia no 
controle de presa (Bussadori et al3, 2000, Navarro e Pas-
cotto14, 1998, Raggio16, 2004).

Juntamente com os cimentos de silicato, os CIVs fo-

ram os únicos materiais restauradores diretos que apre-
sentaram o coeficiente de expansão térmica mais próxi-
mo ao do dente. Essa propriedade gera menos tensões na 
interface, resultando em menor formação de fendas nas 
margens da restauração. Além disso, sua menor sensibi-
lidade à umidade dentinária permite uma melhor ade-
são ao tecido, apresentando, assim, um ótimo selamento 
marginal a curto e longo prazo (Bussadori et al3, 2000).

Microinfiltração pode ser definida como a passa-
gem de bactérias, fluidos, moléculas e íons entre as 
paredes das cavidades e o material restaurador, sendo 
indetectável clinicamente (Kidd8, 1976, Morabito e 
Defabianis11,1997). A microinfiltração marginal acarreta 
insucesso da técnica e material restaurador empregado 
(Bussadori et al3, 2000). 

Hallett e Garcia-Godoy7 (1993) compararam a mi-
croinfiltração de CIV convencionais com CIV modifi-
cados por resina e observaram que os cimentos modi-
ficados por resina não obtiveram melhor desempenho 
quando comparados aos convencionais. Salles18 (2002) 
comparou a microinfiltração marginal in vitro de resi-
nas compostas, CIVs modificados por resina e resinas 
compostas modificadas por poliácidos e concluiu que 
nenhum material foi capaz de impedir completamente 
a microinfiltração, porém o CIV e as resinas compostas 
modificadas por poliácidos apresentaram menores valo-
res de microinfiltração.

Guedes-Neto et al6 (2005) avaliou a microinfiltra-
ção marginal de cimentos de ionômero de vidro con-
vencionais e modificados por resina e constatou que os 
modificados por resina foram mais eficazes em evitar a 
microinfiltração marginal.

Doerr5 (1996) comparou o efeito da termociclagem 
nas infiltrações dos ionômeros de vidro convencionais 
e dos ionômeros de vidro modificados por resina e os 
resultados obtidos mostraram que nem a termociclagem, 
nem o material utilizado tiveram efeito significante na 
penetração do corante. Bijella et al2 (2001), em seu estu-
do, também constatou que a termociclagem não mostra 
diferença estatisticamente significante  quando utilizada 
ou não.

Segundo Raggio16 (2004), não há consenso na litera-
tura em relação ao grau de microinfiltração dos materiais 
indicados para o Tratamento Restaurador Atraumático. 
A mesma autora (Raggio15, 2001) encontrou maior mi-
croinfiltração na parede cervical para o Ketac Molar (3M 
ESPE), enquanto Myaki12 (2001) não encontrou dife-
renças estatísticas comparando o Fuji IX (G.C. Corp) e 
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o Ketac Molar (3M ESPE). 
Raggio15 (2001) afirma que há na literatura inúmeros 

trabalhos que relatam o sucesso clínico dos cimentos de 
ionômero de vidro no TRA, principalmente em dentes 
permanentes. Entretanto, ainda há lacunas quanto ao 
estudo laboratorial dos materiais utilizados nesse trata-
mento, assim como o uso desses em dentes decíduos.

A proposta deste trabalho é avaliar, in vitro, as carac-
terísticas e o comportamento de seis diferentes cimentos 
de ionômero de vidro em relação à microinfiltração. 

MÉTODO
Os cimentos de ionômero de vidro utilizados no ex-

perimento e seus respectivos fabricantes estão descritos 
na Quadro 1.

auxílio de paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana 
Ltda., Brasil), enquanto a profundidade foi aferida por 
meio de marcação prévia no instrumento cortante ro-
tatório. As pontas diamantadas utilizadas na confecção 
das cavidades foram de nº 1090 (K.G./Sorensen), e os 
preparos foram realizados sob refrigeração, em alta rota-
ção (Roll Air, Kavo, Ind. Bras.). As pontas diamantadas 
eram substituídas a cada 5 preparos, para evitar seu des-
gaste. Os dentes permaneceram mais 48 horas em água 
destilada para posteriormente receberem o material res-
taurador.

Os dentes foram divididos aleatoriamente em 8 gru-
pos (n= 5) e restaurados com os seguintes materiais: 
Grupo 1 – Cimento antimicrobiano (Fórmula e Ação); 
Grupo 2 – ChemFlex™ (Dentsply); Grupo 3 – Densell® 
MPLC (Dental Medrano S.A); Grupo 4 – Maxxion R 
(FGM); Grupo 5 – Ketac™ Molar Easymix (3M/ESPE); 
Grupo 6 – Vitremer (3M/ESPE);  Grupo V7 - Vitro Fil 
LC (DFL) e Grupo V8 -  Vitro Molar (DFL). Todos os 
grupos passaram por profilaxia com pedra-pomes e esco-
va de Robinson, lavagem e secagem antes de receberem 
os materiais restauradores, que foram manipulados de 
acordo com as instruções de cada fabricante.

Todos os grupos foram restaurados seguindo-se as 
especificações do fabricante, principalmente quanto ao 
condicionamento e tratamento de superfície indicados. 
Os materiais foram manipulados em bloco de papel e 
com espátula plástica (S.S.White) e a inserção do ma-
terial na cavidade foi realizada com espátula de inserção 
anodizada Duflex.

As restaurações foram realizadas com os dentes apoia-
dos em cera utilidade (Polidental Indústria e Comércio 
Ltda., São Paulo, Brasil), devido ao estágio avançado de 
rizólise que alguns apresentavam. Os dentes foram en-
voltos com banda matriz de aço inox 0,05 x 5 x 500mm 
(Injecta) e esta fixada através de cunhas de madeira po-
sicionadas longitudinalmente nas faces proximais dos 
dentes.

Após 24 horas, os ápices dos dentes receberam im-
permeabilização com resina epóxica (Araldite Hobby, 
Brascola), obtendo-se um vedamento total. Foi então 
aplicada uma camada espessa de esmalte cosmético de 
cor vermelha (Niasi Ind. Bras.) em toda a superfície do 
dente, com exceção de 1,5mm ao redor das restaura-
ções.

Decorridas 24 horas da impermeabilização, as amos-
tras foram mergulhadas em solução de azul de metileno, 

Quadro 1 – Materiais utilizados, fabricantes e lotes

Material Fabricante Lote

Cimento 
Antibacteriano Fórmula e Ação 144754/1

ChemFlex™ Dentsply 0501000411

Densell® MPLC Dental Medrano 
S.A. DK0127

Ketac™Molar 
Easymix 3M ESPE 197603

MaxxionR FGM 7898032320721

Vitremer™ 3M ESPE 20040209

Vitro Fil LC DFL 05020153

Vitro Molar DFL 04111203

Todos os testes foram realizados após consentimen-
to do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Mogi das Cruzes, parecer 067/2005.

Selecionaram-se para essa parte do experimento 40 
molares decíduos hígidos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da Disciplina de Anatomia da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes, mantidos em água destilada 
por 60 dias previamente à utilização.

Os preparos cavitários realizados foram do tipo “slot” 
vertical nas faces proximais de cada dente, tendo como 
dimensões 2mm de altura (cérvico-oclusal), 3mm de 
largura (vestíbulo-lingual) e 2mm de profundidade na 
superfície proximal, com a margem gengival em esmalte. 
As medidas de largura e altura foram conferidas com o 



105

Guedes CC, Motta LJ, Reda SH, Santos EM, Bussadori SK. Avaliação in vitro da microinfiltração de diferentes cimentos de ionômero de 
vidro. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 maio-ago; 19(2):102-7

pH 7,2, concentração 0,5% (Fórmula e Ação Farmácia 
– São Paulo) por 4 horas. Após este tempo, as amostras 
foram lavadas em água corrente por 1 minuto, e deixadas 
sobre papel absorvente por 2 horas, em superfície plana.

A termociclagem não foi realizada, baseando-se em 
estudos de Doerr5, (1996) e Bijella et al2, (2001), que 
mostram que não há influência desta perante o grau de 
microinfiltração.

O seccionamento das amostras foi realizado com dis-
co flexível diamantado (K.G. Sorensen – Ø 22mm / Es-
pessura: mono face = 0,10mm e dupla face = 0,15mm) 
inserido em peça reta (Dabi Atlante N270), passando 
pelo centro das restaurações, dividindo o corpo de prova 
em duas partes, uma vestibular e outra lingual/palatal. 
Somente uma parte de cada amostra foi avaliada e a es-
colha foi feita aleatoriamente.

Para avaliar a microinfiltração, utilizou-se o Coefi-
ciente de Kappa, no qual três examinadores, previamen-
te calibrados, atribuíram valores à penetração do corante 
através de visualização de fotografia digital dos corpos de 
prova, segundo a escala proposta em 1995 por Salama, 
Riad e Megid17:

0: sem penetração do corante;
1: penetração do corante na parede incisal ou gengi-

val, porém não em toda a extensão;
2: penetração do corante em toda a extensão da pare-

de incisal ou gengival, porém sem atingir a parede axial; 
3: penetração do corante em toda a extensão da pare-

de incisal ou gengival, assim como a parede axial.
Os valores obtidos foram analisados estatisticamente 

sob o teste de concordância de Wendall e os resultados 
foram tratados com teste estatístico de Anova comple-
mentado por Tukey.

RESULTADOS
Ao aplicar o teste de concordância de Wendall, ob-

servou-se significância variando de 1 a 5 % entre os três 
examinadores. A Tabela 1 mostra os valores das médias 
obtidas com a estatística ANOVA complementada por 
Tukey (valor crítico 0,54345). 

DISCUSSÃO
A microinfiltração pode ocorrer por alterações di-

mensionais e falta de adaptação do CIV. Como conse-
qüências pode provocar manchamento da restauração, 
sensibilidade pós-operatória, aparecimento de lesões de 
cáries recorrentes, degradação ou até perda da restaura-
ção (Bussadori et al3, 2000).

O CIV é considerado um material quimioterápico 
devido à liberação de fluoretos, ao coeficiente de expan-
são térmico-linear próximo ao dente e à sua ação bacte-
riostática Bussadori e Masuda4, (2005), Massara et al.10, 
(2002), Mason e Ferrari9 (1994) relatam que a presença 
de um meio parcialmente úmido (estudo in vivo) favore-
ce o processo de solidificação dos CIVs e a manutenção 
de sua estabilidade dimensional. Este estudo mostrou a 
possível ação preventiva do CIV, no sentido de evitar a 
contaminação secundária da dentina por bactérias, toxi-
nas bacterianas e flui bucais. Portanto, mesmo que haja 
microinfiltração, o CIV evita que haja contaminação e 
isso faz a diferença na sua escolha como material restau-
rador nas técnicas minimamente invasivas e próximas à 
margem gengival. 

Os cimentos de ionômero de vidro modificados por 
resina foram introduzidos para superar os problemas de 
sensibilidade à sinérese e embebição e as baixas proprie-
dades mecânicas iniciais associadas aos cimentos conven-
cionais. Segundo Bussadori et al.3 (2000), os CIVs con-
vencionais apresentam coeficiente de expansão térmica 
semelhante ao da estrutura dentária, enquanto os CIVs 
modificados por resina são significantemente maiores, 
porém menores que os das resinas compostas. Hallett e 
Garcia-Godoy7, em 1993, compararam a microinfiltra-
ção de CIVs convencionais e modificados por resina, en-
contrando, como resultados, alto grau de infiltração para 
ambos, sendo que os cimentos modificados por resina 
não obtiveram melhor desempenho quando comparados 
aos convencionais. Em 2005, Guedes-Neto et al.6 afir-
maram que os CIVs modificados por resina foram mais 
eficazes que os convencionais em evitar a microinfiltra-
ção marginal. No presente estudo, foi observado que os 

Tabela 1:  Valores das médias obtidas com a estatística ANOVA 
complementada por Tukey (valor crítico 0,54345).

GRUPO VALOR DA MÉDIA
G1 2,77a
G2 1,30b
G3 0,53c
G4 2,13d
G5 1,07b
G6 0,40c
G7 0,03c
G8 0,40c

Letras-índices iguais representam médias estatisticamente iguais. Letras 
índices diferentes representam diferença estatística entre as médias.
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menores graus de microinfiltração foram obtidos nos 
CIVs modificados por resina (Grupos G3, G6 e G7), 
mas não houve diferença estatística com o G8, com um 
CIV convencional.

O Grupo 1, que apresentou o maior grau de microin-
filtração, corresponde ao CIV associado a antibióticos. 
Porém, devido à presença desses fármacos, o fabricante 
instrui o operador a utilizar esse produto somente para 
forramento, sendo necessária a restauração com outro 
material (resina composta, CIV modificado por resina 
ou amálgama). Tal procedimento evita não só a disper-
são dos antibióticos para o meio bucal como também 
diminui o grau de microinfiltração, já que a resina com-
posta mostrou possuir menor grau de microinfiltração 
quando comparada os CIVs convencionais Alperstein et 
al.1, 1983.

Alguns autores (Doerr et al.5 1996, Myaki et al.12, 
2001, Virmani et al.19, 1997), relataram em seus estudos 
que a utilização de um agente protetor leva à quase eli-
minação da microinfiltração. Neste estudo, todas as res-
taurações foram devidamente protegidas com o material 
indicado pelo fabricante. Quando não existia essa infor-
mação, a superfície foi protegida com esmalte de unha 
incolor (Nagen e Domingues13, 2000, Raggio16, 2004), 
porém, mesmo com essa proteção, todos os grupos apre-
sentaram algum grau de microinfiltração.

No presente trabalho, para a avaliação da microin-
filtração, não foi realizada termociclagem. Esta decisão 

baseou-se em estudos (Bijella et al.2, 2001, Doer et al.5, 
1996), que compararam o efeito da termociclagem nas 
infiltrações em CIVs convencionais e CIVs modificados 
por resina, mostrando que nem a termociclagem, nem o 
material utilizado têm efeito significante na penetração 
do corante.

Alguns fabricantes passaram a produzir CIVs especi-
ficamente para a técnicas minimamente invasivas, como 
o Tratamento Restaurador Atraumático e remoção quí-
mica e mecânica da cárie, porém quem vai ditar a prefe-
rência pela escolha do material é o conjunto de proprie-
dades que este oferece. Qualquer CIV restaurador pode 
ser empregado, desde que preencha os requisitos para a 
técnica escolhida e ofereça um bom desempenho clíni-
co. Para isso, deve-se levar em consideração o tempo de 
presa, microinfiltração, liberação de flúor, resistência ao 
desgaste e também custo/benefício do material perante 
ao procedimento/técnica escolhido pelo operador Bussa-
dori e Masuda4, 2005, Raggio16, 2004. 

CONCLUSÕES
Após análise estatística, observou-se que o grupo que 

apresentou menor grau de microinfiltração (média) foi o 
G7 (VitroFil LC), porém sem diferença estatística com 
os grupos G3 (Densell® MPLC), G6 (Vitremer) e G8 
(Vitro Molar). O G1 (Cimento Antimicrobiano) foi o 
grupo que apresentou maior grau (média) de microin-
filtração.
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