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Introdução  

O avanço das tecnologias adesivas influencia o desenvolvimento de técnicas 
que facilitam a rotina clínica de todas as áreas da odontologia, sendo que os 
levantes de mordida posterior se apresentam como um importante recurso adesivo, 
utilizado frequentemente na ortodontia, que propicia a instalação imediata dos 
dispositivos ortodônticos, mesmo frente a casos de sobremordida profunda 
(JANSON, 2009; VILLELA et al., 2015; VELA-HERNANDEZ et al., 2017). 

No momento da remoção dos levantes existe a dificuldade de diferenciação do 
limite dente-material, quando utilizada a resina composta convencional. Para 
transpor esse inconveniente, desenvolveu-se materiais pigmentados para proteção 
da estrutura dental (REIS et al., 2015). Neste contexto, surge a necessidade da 
avaliação da resistência adesiva ao esmalte de materiais utilizados para levante de 
mordida posterior, uma vez que estes devem resistir a grandes esforços 
mastigatórios durante o tratamento ortodôntico.  

O objetivo do estudo foi avaliar e comparar uma técnica de pigmentação da 
resina composta convencional com diferentes materiais resinosos indicados para 
levante de mordida posterior, em relação à resistência ao microcisalhamento 
(µSBS). A hipótese testada foi que incorporação de pigmentos na composição 
poderia alterar resistência adesiva 

 
Material e Métodos  

Após parecer favorável do Comitê de ética em pesquisa da Universidade Norte 
do Paraná (CAAE: 77573417.2.0000.0108), trinta e seis terceiros molares humanos 
hígidos, extraídos por razões terapêuticas, foram seccionados para obtenção de 
duas superfícies experimentais (vestibular e lingual das coroas; n=72). Verteu-se 
resina acrílica em tubos de PVC e as amostras foram, então, inseridas de modo que 
as superfícies das coroas ficassem paralelas à base. O esmalte dentário foi 
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aplainado e polido com lixas de carbeto de silício (#400 e #600) em Politriz (APL4 - 
Arotec, Cotia, SP, Brasil), sob constante refrigeração. 

Seis grupos experimentais foram divididos aleatoriamente (n=12): C (controle) - 
Filtek® Z350 (3M/ESPE, St. Paul, MN, EUA), com sistema adesivo; C-P -  Filtek® 
Z350 (pigmentada*), com sistema adesivo; UBL-A - Ultra Band-Lok Blue® (Reliance 
Orthodontic, Itasca, IL, EUA), com sistema adesivo; UBL - Ultra Band-Lok Blue®, 
sem sistema adesivo; OB-A - Ortho Bite® (Dentscare/FGM, Joinville, SC, Brasil), 
com sistema adesivo; OB: Ortho Bite®, sem sistema adesivo. 

As superfícies livres foram submetidas a condicionamento com ácido fosfórico 
Dental Gel® (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil), durante 30 segundos, seguido da 
aplicação do sistema adesivo Adper® Single Bond 2 (3M/ESPE, St. Paul, MN, EUA) 
nos grupos C, C-P, UBL-A e OB-A e fotopolimerização por 20 segundos. No caso 
dos grupos que não receberam o sistema adesivo, esta etapa foi excluída. Para 
pigmentação do grupo Z350-P, foi utilizada caneta de tinta permanente azul (um 
ponto), em uma quantidade de resina composta que preencheu uma matriz metálica 
de dimensões 6,0 mm diâmetro x 0,9 mm espessura, misturados com espátula 
suprafill #1 (LM/Quinelato), sob placa de vidro.  

Às superfícies preparadas, adicionou-se duas matrizes transparentes 
cilíndricas (Tygon tubing, TYG – 030, Saint-Gobain Performance Plastic, Maime 
Lakes, FL, EUA), com diâmetro interno de 0,75 mm e altura de 1,00 mm, que foram 
preenchidas com os diferentes materiais do experimento e fotopolimerizados. Os 
microcilindros resultantes foram individualmente envolvidos por um fio de aço (0,2 
mm de diâmetro), fixado ao dispositivo de microcisalhamento, acoplado à máquina 
universal de ensaio (EMIC DL 2000, São José dos Pinhais, PR, Brasil) e testado 
com velocidade de 0,5 mm/min até ocorrer a falha. Para determinar o tipo de fratura, 
todos os espécimes foram observados através de lupa estereoscópica com aumento 
de 10x (BelMicroimage Analyser, Monza, Itália) e divididas em falha adesiva, coesiva 
e mista. 

Os dados da µSBS obtidos foram tabulados, testados quanto a normalidade 
(Kolmorov-Smirnov) e frente a dados normais, avaliados por ANOVA, dos diferentes 
grupos, com p <0,05. 

 
Resultados e Discussão  

Os valores médios e desvios-padrão da µSBS estão descritas na tabela 1, 
mostrando diferenças estatisticamente significantes da µSBS entre OB-A 
(29.38±1.45MPa) e OB (28.70±0.66 MPa), comparado aos grupos C (39.98±8.01 
MPa) e C-P (40.09±6.36 MPa). 

 
Tabela 1 – Resistência ao microcisalhamento (µSBS): ANOVA- pós teste t (LSD) 

Resistência ao microcisalhamento (MPa)  

 UBL-A UBL OB-A OB C C-P p 

Média 33.36a,b 33.26a,b 29.38a 28.70a 39.98b 40.09b 
0.018* 

DP 2.47 5.32 1.45 0.66 8.01 6.36 

*Diferença estatisticamente significante / Letras diferentes indicam diferença estatística 
 
O quadro 1 demonstra que uma maior porcentagem de falhas adesivas foi vista 

em todos grupos (UBL-A: 91,67%; UBL: 79,17%; OB-A: 83,33%; OB: 87,50%; C: 
66,67% e C-P: 87,50%). 
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Quadro 1. Taxa de falhas nos seis grupos experimentais. 

 
 
O teste in vitro de microcisalhamento é indicado para a caracterização do 

desempenho de sistemas adesivos no esmalte e na dentina (WEERASINGHE et al., 
2005; SIRISHA; RAMBABU; SHANKAR, et al., 2014), com aplicação de cargas em 
microcilindros, aderidos ao substrato (MCDONOUGH et al., 2002; FOONG et al., 
2006; EL ZOHAIRY et al., 2010). O tamanho reduzido dos espécimes contribui para 
melhor distribuição de cargas, evitando falhas prematuras, inerentes a concentração 
de forças no substrato (Andrade et al., 2010; Sirisha, Rambabu, Ravishankar, et al., 
2014). A maior prevalência de falhas adesivas em todos os grupos detecta a falha 
de adesão ao esmalte. 

Diante da necessidade da remoção do levante de mordida, se torna 
extremamente importante a definição dos limites entre o compósito resinoso e o 
dente, prevenindo efeitos iatrogênicos ao esmalte ou permanência de 
remanescentes de resina (HAMA et al., 2014; JANISZEWSKA-OLSZOWSKA et al., 
2014; REIS et al., 2015). Os resultados do estudo mostraram que a pigmentação da 
resina composta convencional não alterou os valores da µSBS, indicando que a 
técnica, seguindo as proporções utilizadas, pode ser utilizado sem prejuízo do 
compósito. Essa técnica traz a vantagem de utilização de materiais disponíveis no 
cotidiano clínico, sem que haja a necessidade de compra de um produto adicional, 
onerando e aumentando o estoque, porém requer a etapa do sistema adesivo e 
manipulação para a pigmentação do material, aumentando o tempo do 
procedimento. 

 

Conclusão  

A técnica de pigmentação das resinas compostas convencionais sugerida, não 
alterou as propriedades adesivas, com a vantagem de melhora na diferenciação 
material-dente, protegendo a estrutura dental no momento da remoção do 
dispositivo. 
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