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RESUMO 

 

Avaliaram-se a rugosidade superficial e a microinfiltração em restaurações classe V 

realizadas com as resinas: Filtek™ Z350 (3M ESPE) e TPH
®
3 (Dentsply). Utilizaram-se 

vinte pré-molares superiores humanos extraídos, obtendo-se quatro grupos. Grupo 1: 

restaurações vestibulares com Filtek™ Z350; grupo 2: restaurações palatinas com TPH
®
3 

grupo 3: restaurações vestibulares com Filtek™ Z350 e grupo 4: restaurações palatinas com 

TPH
®
3; para os grupos 1 e 2 as restaurações foram finalizadas com tira de poliéster, e as 

restaurações dos grupos 3 e 4 foram submetidas à seqüência acabamento e polimento  

estabelecida. A rugosidade superficial das restaurações foi avaliada com o rugosímetro 

Mitutoyo modelo Surftest SJ400. Obteve-se a média da rugosidade em cada grupo e não 

houve diferença significativa, estatisticamente (média, desvio padrão e teste estatístico),  

para ambas as resinas. Posteriormente, os elementos foram analisados quanto à 

microinfiltração. Atribuíram-se escores de acordo com o grau de penetração do corante em 

grau 0, 1 2 e 3. A maioria das avaliações (69,2%) foram atribuídas ao grau 0, seguido de 

27,5% para o grau 1. O percentual de avaliações atribuído para o grau 0 foi mais elevado 

nos grupos 2 (86,7%) e 1 (83,3%) e o menor percentual (43,3%) registrado no grupo 3. 

Quando se utilizou a tira de poliéster, as duas resinas obtiveram um menor índice de 

infiltração. Quando realizada a seqüência de acabamento e polimento adotada, a resina 

Filtek™ Z350 apresentou, em média, maior rugosidade e maior percentual de infiltração 

em comparação a TPH
®
3. 

Significância Clínica: As resinas compostas avaliadas in vitro,  em relação à rugosidade superficial, 

não demonstraram  diferenças estatísticas  significativas quando finalizadas com tira de poliéster ou 

quando submetidas à sequência de acabamento e polimento adotadas. Quanto à infiltração marginal, 

a maioria apresentou ausência, independente do tipo de resina e técnica de acabamento /polimento. 

 

Palavras-chave: Rugosidade superficial, infiltração dentária; resina composta. 
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ABSTRACT 

We evaluated the surface roughness and microleakage in Class V restorations made with 

resin: Filtek ™ Z350 (3M ESPE) and TPH
®
3 (Dentsply). We used twenty pre-extracted 

human molars, resulting in four groups. Group 1: restorations with vestibular Filtek ™ 

Z350, group 2, restorations with TPH
®
3palatine group 3: restorations with vestibular Filtek 

™ Z350 and group 4: palatal restorations with TPH
®
3, for groups 1 and 2 the restorations 

were finished with strip of polyester, and the restorations of groups 3 and 4 were subjected 

to sequence finishing and polishing established. The surface roughness of the restorations 

was evaluated rugosímetro with a Mitutoyo model Surftest SJ400. Obtained the average 

roughness in each group and no significant difference statistically (mean, standard 

deviation and statistical test) for both resins. Subsequently, the elements were analyzed for  

microleakage. Scores are assigned according to the degree of penetration of the dye in 

grade 0, 1, 2 and 3. The majority of assessments (69.2%) were assigned to level 0, followed 

by 27.5% for grade 1. The percentage of ratings assigned to grade 0 was higher in group 2 

(86.7%) and 1 (83.3%) and the lowest percentage (43.3%) recorded in group 3. When using 

the strip of polyester, both resins had a lower rate of infiltration. When performed the 

sequence of finishing and polishing used, the resin Filtek Z350 ™ showed, on average, 

higher roughness and a higher percentage of infiltration in comparison to TPH
®
3. 

 

Clinical Significance: The composite resins evaluated in vitro in relation to surface roughness, demonstrated 

no statistically significant differences when finalized with strips of polyester or when subjected to the 

sequence of finishing and polishing adopted. As for infiltration, most showed absence, regardless of the type 

of resin and technique of finishing / polishing. 

 
. 

Key words: Superficial Rugosidade, dental infiltration; compound resin. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Amaral et al.
1 

e Cenci et al.
2
, várias são as seqüências de acabamento e 

polimento usadas pelos autores na tentativa de obter-se uma superfície mais lisa possível; 

um dos sistemas mais utilizado é o Sof-Lex
3M

 que promove superfícies mais lisas, por ser 

discos de óxido de alumínio, resultando nos melhores valores de Ra (unidade de medida do 

rugosímetro) para a maioria dos materiais testados, sendo a tira de poliéster usada 

normalmente como controle. 

Matos e Matson
3
  referem que a capacidade de selamento de qualquer material é 

sempre crítica, pois a falha na prevenção da microinfiltração contribui para o 

manchamento, a sensibilidade pós-operatória e a recorrência de cárie. Um grande obstáculo 

a ser transposto pela Odontologia é a eliminação desse fenômeno em preparos cavitários 

com margens em dentina ou cemento a ser restaurados com resina composta. 

.Venturini et al.
4
 avaliaram os efeitos do polimento sobre a microinfiltração de uma 

resina composta microparticulada e uma híbrida e concluíram que as técnicas de polimento 

têm influência na infiltração marginal. Regalado
5
 demonstrou que o procedimento de 

acabamento e polimento diminui a resistência adesiva à dentina e que o acabamento e 

polimento da resina composta não interferem na formação de fendas.  

Cenci et al.
2
 estudaram os efeitos de polimentos imediatos e mediatos (após um ano 

de armazenamento) sobre a rugosidade superficial (Ra) e microinfiltração de 2 resinas 

compostas:uma microparticuladas e uma híbrida  Utilizaram três diferentes sistemas de 

acabamento e polimento. O polimento imediato mostrou desempenho, similar ou melhor 

que o polimento mediato em relação à rugosidade superficial. Concluíram, então, que o 
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envelhecimento dos compósitos aumentou a rugosidade superficial e microinfiltração em 

todas as condições experimentais . 

 Este trabalho visou avaliar a rugosidade superficial e a microinfiltração marginal em 

restaurações in vitro realizadas com duas resinas quando submetidas a uma seqüência de 

acabamento e polimento e comparando-as quando utilizada na última camada a tira matriz 

de poliéster. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Seleção dos dentes 

 Esta pesquisa foi do tipo experimental e teve aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Pernambuco. Nela, foram utilizados vinte dentes pré-molares 

superiores humanos extraídos, oriundos do Banco de Dentes do Departamento de Prótese e 

Cirurgia Buco Facial do Centro de Ciências da Saúde.- UFPE. Através de um sorteio 

aleatório obteve-se uma seqüência experimental casual formando os seguintes grupos 

(quadro 1): 

Grupo 1: 10 restaurações vestibulares com resina Filtek ™ Z350 (3M ESPE) finalizadas 

com tira de poliéster (grupo controle)   

Grupo 2: 10 restaurações palatinas com resina TPH
®

3 (Dentsply) com finalizadas tira de 

poliéster (grupo controle) 

Grupo 3 : 10 restaurações vestibulares com resina Filtek ™ Z350 (3M ESPE) utilizando 

uma sequência de   acabamento e polimento adotada 
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Grupo 4: 10 restaurações palatinas com resina TPH
®
3 (Dentsply) utilizando uma sequência 

de acabamento e polimento adotada. 

 

Quadro 1 - Tipos de resina destribuídas em grupos de acordo com o acabamento e 

polimento adotados. 

 RESINA LOCALIZAÇÃO FINALIZAÇÃO ACAB./POLIMENTO 

GRUPO 1 Filtek ™ 

Z350 

vestibular tira de poliéster -------------------------- 

GRUPO 2 TPH
®
3 palatina tira de poliéster -------------------------- 

GRUPO 3 Filtek ™ 

Z350 

vestibular ------------------ sequência  adotada 

 

GRUPO 4 TPH
®
3 palatina ------------------ sequência  adotada 

 

 

Confecção dos preparos cavitários 

 

Os preparos cavitários foram realizados no terço médio coronário das faces 

vestibular e palatina, obtendo-se em cada dente dois preparos cavitários, totalizando 40 

preparos. A forma de contorno foi delimitada por uma caneta à prova d’água. O contorno 

foi feito numa matriz focus tipo C (TDV), adaptada para se justapor na face vestibular e 

palatina de todos os dentes selecionados. A cavidade apresentou as seguintes dimensões: 

3mm no sentido mésio distal, 2mm no sentido cérvico - oclusal, e 2mm de profundidade. A 

profundidade foi determinada pela própria ponta ativa da broca diamantada esférica 1012 

(KG Sorensen). A profundidade foi checada através de uma sonda periodontal inserida na 
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cavidade. O preparo foi refinado com a ponta diamantada 2136 (KG Sorensen). Os 

preparos foram realizados por um mesmo operador, utilizando turbina de alta rotação com 

refrigeração, no laboratório da Pós-Graduação de Odontologia da UFPE. As pontas 

diamantadas foram substituídas a cada dez cavidades 
6
. 

Após o uso das pontas diamantadas, foi utilizado um instrumento cortante manual 

(cinzel biangulado) para regularização das paredes cavitárias. Terminados os preparos, as 

cavidades foram lavadas com água destilada, secas com papel absorvente, evitando a 

contaminação do óleo do compressor. Em seguida, os dentes foram submetidos à profilaxia 

com taça de borracha (em baixa rotação) com pedra pomes e soro fisiológico. As cavidades 

foram abundantemente lavadas com soro fisiológico e secas com papel absorvente. 

Foi realizado o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos no 

esmalte e 15 segundos na dentina, seguido da lavagem abundante com água por um tempo 

equivalente ao anterior. Mais uma vez, secou-se a cavidade com recortes de papel 

absorvente. Em seguida, aplicou-se o sistema adesivo Prime & Bond 2.1 (Dentsply), com 

aplicadores descartáveis tipo “microbrush”, conforme instruções do fabricante.  

 As cavidades foram preenchidas, utilizando-se a técnica incremental. A inserção do 

material restaurador na cavidade foi feita por uma espátula de Hollemback utilizando-se em 

seguida um brunidor tipo ovóide. Foi utilizado o aparelho fotopolimerizador Ultralux 

(Dabi-Atlante) devidamente calibrado e com potência de luz entre 350 e 500 mw/cm².  A 

distância padronizada da ponta do aparelho fotopolimerizador à restauração foi zero. Os 

grupos 1 e 2 tiveram suas últimas camadas de resina pressionadas com uma tira matriz 

poliéster, procedendo a fotopolimerização. Para cada tipo de resina, foram utilizados os 

tempos de polimerização conforme instruções do fabricante.  
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Nos grupos 1 e 2 não foi realizado acabamento e polimento, sendo as superfícies a 

serem analisadas no rugosímetro, posteriormente, as obtidas com a tira de poliéster. Para os 

grupos 3 e 4, adotou-se a seguinte seqüência: acabamento inicial realizado com pontas 

diamantadas 3195F (KG Sorensen) substituídas a cada dez restaurações; uso do Sistema 

Sof-Lex
®

(3M) - discos de lixa a base de óxido de alumínio - na seqüência grosso, médio, 

fino e superfino, em baixa rotação, sendo utilizado para cada textura de disco o tempo de 

trinta segundos em movimentos intermitentes; uso das pontas PoGo
®
 (Caulk Dentsply) em 

cada restauração também por 30 segundos em baixa rotação e em movimentos 

intermitentes. A cada duas restaurações, utilizou-se uma nova ponta. Para finalizar, foram 

utilizados discos de feltro de 12 mm, em baixa rotação, junto à pasta para polimento 

Diamond R
®
 (FGM) por trinta segundos, em movimentos intermitentes. A cada duas 

restaurações o disco de feltro foi renovado.  

 

Métodos estatísticos para a analise da rugosidade superficial 

 

A avaliação da rugosidade foi feita com o uso do rugosímetro Mitutoyo modelo 

Surftest SJ400 (figura 1), no Departamento de Engenharia de Minas - CTG – UFPE. Um 

espécime, de cada vez, foi posicionado numa placa de vidro e fixado com massa de 

modelar com a face vestibular ou palatina para cima. A placa foi colocada sobre a mesa do 

aparelho. A distância a ser percorrida na restauração pela ponta do aparelho foi padronizada 

em 1,8mm (figura 2). A unidade de medida do rugosímetro é o Ra, ou seja, este é a média 

aritmética dos valores absolutos das ordenadas (X,Y) dos afastamentos dos pontos do perfil 

de rugosidade, em relação à linha média, dentro do percurso de medição. Para cada 
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restauração foi feitas três medidas. Como foram 40 restaurações, foram feitas 120 medidas 

no total.  

 

 

Figura 1- Rugosímetro Mitutoyo, modelo Surftest SJ400 

 

Figura 2- Posicionamento do espécime no rugosímetro 
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 Para análise dos dados foram obtidas as medidas estatísticas descritivas da 

rugosidade: média, desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo, quartil, mediana, 

quartil 3 e valor máximo (Técnicas de estatística descritiva) e foi utilizado o teste estatístico 

F (ANOVA) com um fator com comparações de Tukey (Técnicas de estatística inferencial).  

Ressalta-se que inicialmente foi obtida a média das três medidas da rugosidade 

realizadas em cada corpo de prova e que devido à comprovação de diferença significante 

entre as variâncias dos grupos foi utilizado o logaritmo decimal dos para a aplicação do 

teste estatístico. 

A verificação das hipóteses de igualdade de variâncias e de normalidade dos dados 

foram realizadas através do teste F de Levene e teste de Shapiro-Wilks respectivamente.  

Os dados foram digitados na planilha Excel. Para a obtenção dos cálculos 

estatísticos foi utilizado programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na 

versão 13.0. A margem de erro ou nível de signficância utilizada na decisão dos testes 

estatísticos foi de 5,0%. 

Ciclagem térmica 

A ciclagem térmica tem como finalidade reproduzir in vitro as situações de 

variância de temperatura que o meio bucal sofre durante os vários ciclos de alimentação 

que o indivíduo faz naturalmente. 

A termociclagem foi realizada  na máquina da marca Nova Ética (figura 3), no 

Núcleo de Biomateriais Prof. Francisco de Assis Tavares do Departamento de Prótese e 

Cirurgia Buco Facial da UFPE. A máquina foi programada de acordo com as temperaturas,  

tempo do ciclo  e números de ciclos. 

 



21 

 

 

 

Figura 3- Máquina de termociclagem 

 

Cada grupo foi acondicionado em sacos de filó e amarrados com tiras de tecido com 

cores diferentes. Eles devidamente, embalados, foram colocados numa espécie de 

compartimento com braço. A cada 15 segundos, o compartimento, automaticamente, 

alternava entre os reservatórios com alta e baixa temperatura. Os espécimes foram 

submetidos às alterações térmicas extremas, sendo a temperatura mais baixa em torno de 

±5°C e a mais alta em torno de ±55° graus, portanto, em um tempo de 15 segundos de 

permanência em cada temperatura, por ciclo, totalizando 500 ciclos.  

As restaurações foram isoladas com pequenos blocos de cera 7, com margem de 

segurança de 1mm ao redor da mesma, o que foi seguido pelo posicionamento pelo ápice em 

blocos individuais de cera utilidade, impermeabilização com duas camadas de adesivo 

instantâneo universal de precisão a base de cianacrilato (Super Bonder
®

) seguidas de duas 

camadas de esmalte para unhas após secagem do adesivo (figura 4). 
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Figura 4 – Impermeabilização dos espécimes 

 

Depois da secagem final os blocos de Cera 7 foram removidos com auxílio de bisturi, 

e os blocos individuais foram numerados e devidamente posicionados em uma única lâmina 

de cera utilidade (fotografia 4), que foi posicionada em um recipiente contendo solução de 

Fucsina básica a 0,5% (Phormula Ativa, Recife, Brasil) de tal forma que apenas as coroas 

ficassem submersas e, após 24 horas, estas foram lavadas em água corrente. 

 

Seccionamento dos dentes 

Os corpos de prova foram seccionados, no sentido do seu longo eixo, de vestibular 

para palatina, passando no centro da restauração, com discos diamantados adaptados em 

peça reta. O terço radicular foi desprezado e escolhido a metade coronária seccionada com 

maior lisura da superfície. 
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Método de avaliação da microinfiltração marginal 

Foi utilizada uma lupa estereoscópica do Núcleo de Biomateriais Prof. Francisco de 

Assis Tavares do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial da UFPE. Procedeu-se a 

análise com iluminação externa e com vinte vezes de aumento. 

O grau de infiltração foi avaliado por três examinadores devidamente treinados e a 

“simples cego”, ou seja, sem algum tipo de conhecimento do que se referia cada grupo. Os 

examinadores atribuíram graus para o nível de infiltração conforme a seguinte escala 

(figura 5):  

GRAU 0: nenhuma infiltração; 

GRAU 1: infiltração a nível do esmalte = infiltração leve 

GRAU 2:infiltração a nível de dentina = infiltração moderada 

GRAU 3: infiltração em direção a polpa = infiltração severa 

 
Figura 5 – Representação esquemática dos escores de microinfiltração (Fonte: 

Andrade et al
7
). 
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Métodos estatísticos para a analise da microinfiltração marginal 

 

 Para a análise dos dados, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e 

inferencial. As técnicas de estatística descritiva incluíram distribuições absolutas e 

percentuais dos graus de infiltração de todas as avaliações e dos graus medianos obtidos a 

partir das três avaliações da mesma cavidade, sendo estes resultados apresentados em 

tabelas. As técnicas de estatística inferencial envolveram a aplicação do teste de Kruskal-

Wallis. Destaca-se que na utilização do teste estatístico comparativo foi utilizada a mediana 

das três avaliações entre os três examinadores para cada cavidade. O motivo da escolha da 

mediana para cada cavidade é: obter completa independência entre as observações (valores 

medianos); reduzir as dispersões das avaliações entre os examinadores e o cálculo do teste 

estatístico deve ser baseado no tamanho da amostra real. Com o objetivo de se verificar o 

grau de coincidência entre os pares de examinadores, foram obtidos os escores de  

coincidência de Kappa ponderado incluindo a obtenção de um intervalo de confiança para o 

Kappa populacional. Através do referido intervalo é possível testar a hipótese de que este 

escore é ou não igual a zero. Este teste equivale a verificar se as avaliações entre dois 

examinadores são independentes ou não. 

 O nível de significância utilizado na decisão do teste estatístico foi de 5%. Os dados 

foram digitados através na planilha Excel e o “software” utilizado para a obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o SAS (Statistical Analysis System) na versão 8.0 para 

microcomputador. 
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 RESULTADOS 

Na Tabela 1 apresentam-se as estatísticas da rugosidade para cada um dos grupos. 

Desta tabela destaca-se que: a média da rugosidade mais elevada foi registrada no grupo 2 

(1,61) e a menos elevada ocorreu no grupo 4, entretanto ao nível de significância 

considerado não se comprova diferença significante entre os grupos (p < 0,05).  

Ressalta-se que inicialmente foi obtida a média das 3 medidas da rugosidade 

realizadas em cada corpo de prova e devido à comprovação de diferença significante entre 

as variâncias dos grupos foi utilizado o logaritmo decimal dos para a aplicação do teste 

estatístico. A verificação das hipóteses de igualdades de variâncias e normalidade dos 

dados para a variável logaritmo dos dados foram realizadas através dos testes respectivos: F 

de Levene e Shapiro-Wilks.  

 

Tabela 1 – Estatísticas da rugosidade segundo o grupo 
 Grupo

 (1) 
 

Estatísticas 1- Filtek  Z-350 2- TPH®3 3 -Filtek  Z-350 4 -TPH®3 Valor de p 

      

      

Média 1,22 1,61 1,15 0,91 p
 (2)

 = 0,158 

      

Desvio padrão 0,85 0,68 0,48 0,34  

      

Mínimo 0,40 0,53 0,61 0,53  

      

Quartil 1 0,51 0,81 0,77 0,67  

      

Mediana 0,84 1,85 1,13 0,86  

      

Quartil 3 1,76 2,15 1,35 1,07  

      

Máximo 3,04 2,50 2,24 1,67  

      

(1): Grupo A = 1; Grupo B = 2; Grupo C = 3*; Grupo D = 4 

(2): Através do teste F (ANOVA) após a transformação do logaritmo decimal. 

 

 

 Na Tabela 2 apresenta-se a distribuição dos graus de todas as avaliações da 

microinfiltração segundo o grupo. Desta tabela é possível destacar que: independente do 
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grupo a maioria das avaliações (69,2%) foram atribuídas para o grau 0 (figura 6), seguido 

de 27,5% atribuídos para o grau 1 (figura 7). O percentual de avaliações atribuído para o 

grau 0 foi mais elevado nos grupos 2 (86,7%) e 1 (83,3%) e o menor percentual (43,3%) 

registrado no grupo 3. O grau 2 (figura 8) foi registrado nos grupos 1 e 2 com percentuais 

de 3,3% e 10,0% respectivamente. 

 

Tabela 2 – Distribuição de todas as avaliações da microinfiltração segundo o grupo, pelos 

três avaliadores. 
 Grau   

Grupo 0 1 2 TOTAL 

 N % n % n % n % 

         

1 25 83,3 4 13,3 1 3,33 30 100,0 

         

2 26 86,7 1 3,3 3 10,0 30 100,0 

         

3 13 43,3 17 56,7 - - 30 100,0 

         

4 19 63,3 11 36,7 - - 30 100,0 

         

         

Grupo total 83 69,2 33 27,5 4 3,3 120 100,0 
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Figura 6 - Corpo-de-prova seccionado para avaliação (grau 0) 

 
 

Figura 7 - Corpo-de-prova seccionado para avaliação (grau 1) 
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Figura 8 - Corpo-de-prova seccionado para avaliação (grau 2) 

 

 
 

Figura 9 - Corpo-de-prova seccionado para avaliação (grau 3) 
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 Na Tabela 3 apresenta-se a distribuição das medianas obtidas a partir das avaliações 

dos três examinadores em cada cavidade analisada segundo o grupo. Desta tabela é possível 

destacar que: independente do grupo a maioria (70,0%) das medianas foram iguais a 0, 

seguido de 27,5% com medianas iguais a 1; o percentual de medianas iguais a 0 foi mais 

elevado e igual nos grupos 1 (90,0%) e 2 (90,0%) e o menor percentual (40,0%) foi 

registrado no grupo 3. A mediana igual a 2 foi registrada com freqüência igual a um no 

grupo 2. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição das medianas do grau segundo o grupo (microinfiltração) 
 Mediana   

Grupo 0 1 2 TOTAL 

 N % n % n % n % 

         

1 9 90,0 1 10,0 - - 10 100,0 

         

2 9 90,0 - - 1 10,0 10 100,0 

         

3 4 40,0 6 60,0 - - 10 100,0 

         

4 6 60,0 4 40,0 - - 10 100,0 

         

         

Grupo total 28 70,0 11 27,5 1 2,5 40 100,0 

         

 

 

 Através do teste de Kruskal-Wallis não chega a comprovar-se diferença significante 

entre os grupos ao nível de 5,0% (p > 0,05).  Através da média dos postos verifica-se que o 

grupo 3 foi o que apresentou as maiores medianas. 
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Tabela 4 – Postos médios e resultados do teste comparativo entre os grupos 

(microinfiltração) 

   

Grupo Média dos postos Estatística e valor de p 

   

   

1 16,45 
2
 = 7,3603 

2 17,05  

3 26,20 p
 (1)

 = 0,0613 

4 22,30  

   
(1): Através do teste de Kruskal-Wallis. 

O objetivo foi obter o grau de coincidência entre os pares de examinadores: 

 Nas Tabelas 4 a 6 apresentam-se os resultados das avaliações entre os pares de 

examinadores. 

 Das 40 avaliações realizadas por cada examinador ocorreram 35 (87,5%) 

coincidências entre os examinadores 1 e 2 (Tabela 5). Das 5 avaliações não coincidentes, 

em 4 o Examinador 1 atribui um grau mais elevado do que o Examinador 2 e todas 

ocorreram com um grau de diferença. O valor de Kappa é igual a 0,75 indicando uma boa 

concordância e um intervalo com 95,0% de confiabilidade para esta medida varia de 0,54 a 

0,96 e como o zero não pertence ao referido intervalo rejeita-se a hipótese de que o Kappa 

populacional é nulo (p < 0,05), resultado que indica que as avaliações entre os dois 

examinadores não são independentes. 
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Tabela 5 – Resultados das avaliações segundo os examinadores 1 e 2  (microinfiltração) 
 Examinador 2   

Examinador 1 0 1 2 TOTAL Kappa (IC 95%)
 (1) 

 n % n % n % n %  

          

0 24 60,0 1 2,5 - - 25 62,5 0,75 (054 a 0,96) 

          

1 4 28,6 10 25,0 - - 14 35,0  

          

2 - - - - 1 2,5 1 2,5  

          

          

TOTAL 28 70,0 11 27,5 1 2,5 40 100,0  

          

(1): Kappa ponderado. 

 

  Das 40 avaliações realizadas por cada examinador ocorreram 32 (80,0%) 

coincidências entre os examinadores 1 e 3 (Tabela 5). Das 8 avaliações não coincidentes, 

em 6 o Examinador 1 atribui um grau mais elevado do que o Examinador 2 e todas 

ocorreram com um grau de diferença. O valor de Kappa é igual a 0,61 indicando uma boa 

concordância e pelo intervalo de confiança para a referida medida rejeita-se a hipótese de 

que o Kappa populacional é nulo (p < 0,05) e, portanto as avaliações entre os dois 

examinadores não são independentes. 

 

Tabela 6 – Resultados das avaliações segundo os examinadores 1 e 3 (microinfiltração)  
 Examinador 3   

Examinador 1 0 1 2 TOTAL Kappa (IC 95%)
 (1) 

 n % n % n % n %  

          

0 24 60,0 1 2,5 - - 25 62,5 0,61 (0,37 a 0,85) 

          

1 6 15,0 7 17,5 1 2,5 14 35,0  

          

2 - - - - 1 2,5 1 2,5  

          

          

TOTAL 30 75,0 8 20,0 2 5,0 40 100,0  

          

(1): Kappa ponderado. 
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Entre os Examinadores 2 e 3 ocorreram 37 (92,5%) coincidências (Tabela 7). Das 

três avaliações não coincidentes, em duas o Examinador 2 atribui um grau mais elevado do 

que o Examinador 3 e todas três ocorreram com um grau de diferença. O valor de Kappa é 

igual a 0,84 indicando uma ótima concordância e pelo intervalo de confiança para a referida 

medida rejeita-se a hipótese de que o Kappa populacional é nulo (p < 0,05) e as avaliações 

entre os dois examinadores não são independentes. 

 

Tabela 7  – Resultados das avaliações segundo os examinadores 2 e 3  (microinfiltração) 
 Examinador 3   

Examinador 2 0 1 2 TOTAL Kappa (IC 95%)
 (1) 

 n % n % n % n %  

          

0 28 70,0 - - - - 28 70,0 0,84 (0,68 a 1,00) 

          

1 2 5,0 8 20,0 1 2,5 11 27,5  

          

2 - - - - 1 2,5 1 2,5  

          

          

TOTAL 30 75,0 8 20,0 2 5,0 40 100,0  

          

(1): Kappa ponderado. 
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DISCUSSÃO  

 

A metodologia foi baseada em alguns estudos realizados na avaliação da rugosidade 

superficial e microinfiltração (Korkmaz et al.
8
, Yap et al.

9
,  Ribeiro et al.

10
, Roeder et al.

11
 e 

Setcos
11

). Neste trabalho, utilizou-se uma técnica usual de acabamento e polimento, com 

um dos sistemas mais utilizados e que apresenta, entre as pesquisas consultadas, os 

melhores resultados. É de concordância entre os autores que a lisura da superfície da resina 

depende tanto dos sistemas utilizados para acabamento e polimento como também do tipo 

de resina composta (Regalado5 e  Yap9). O tipo de resina, no que se refere, sobretudo ao 

tamanho das partículas, influenciam na rugosidade superficial. Neste estudo, ambas as 

resinas eram do tipo nanoparticuladas. 

Neste trabalho, não se obteve diferença estatística significativa quando comparadas 

as médias de rugosidade entre os grupos controles e os grupos com a seqüência de 

acabamento e
 
 polimento adotadas. No trabalho de Borges et al.

13
 nenhuma diferença 

estatística em média foi obtida na  superfície de rugosidade entre as tiras de poliéster e os 

discos de óxido de alumínio. Também na pesquisa de Attar 
14

, a tira de poliéster não teve 

valores significativamente diferente da técnica com Sof-Lex
3M

.  

Foi utilizada a técnica de inserção incremental da resina composta, pois, de maneira 

geral, os autores convergem em relação a utilização da técnica de inserção incremental da 

resina composta fotopolimerizável (Hassan et al.
15

,  Lutz et al.
16

 e Tjan et al.
17

).                             

Estes autores relatam que a técnica incremental auxilia a diminuição da microinfiltração 

marginal. 

A ausência de umidade prejudica a adesão dos novos sistemas adesivos. As 

cavidades que permanecem visivelmente úmidas antes da aplicação do primer, 
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apresentaram maior quantidade de índice zero de infiltração (Christensen 
18

). Assim, 

realizou-se, no experimento, o mesmo padrão de umidade na cavidade em todos os grupos. 

 Quanto a microinfiltração independente do grupo a maioria das avaliações foram 

atribuídas para o grau 0, seguindo o grau 1. O percentual de avaliações atribuído para o 

grau 0 foi mais elevado nos grupos 2 e 1, respectivamente. Portanto, tanto para a resina 

Filtek™ Z350 (3M ESPE) como para a TPH
®
3 (Dentsply), quando se utilizou a tira de 

poliéster, obteve-se um menor índice de infiltração.  

Como as cavidades foram restritas á área de esmalte, torna-se  quase previsível que 

a maioria das avaliações fossem mesmo atribuídas para o grau 0 e para o grau 1. 

Quando realizado o acabamento e polimento adotado, a resina Filtek™ Z350 (3M 

ESPE) apresentou maior rugosidade (média) e menor percentual de infiltração nula em 

comparação a TPH
®
3 (Dentsply). 

A avaliação da microinfiltração por escore, não deixa de apresentar sua 

subjetividade, o que torna tênue e difícil a classificação entre eles. A classificação em dois 

escores em 0 (não microinfiltração) e 1 (presença de  microinfiltração) seja de maior 

objetividade para os resultados. 

Um fator que pode influenciar na microinfiltração foi a não utilização do tipo de 

resina para o adesivo da mesma marca comercial. Nas resinas TPH
®
3 (Dentsply) e Filtek 

™ Z350 (3M ESPE) foi utilizado o adesivo Prime & Bond 2.1 (Dentsply). 

Salienta-se que, por se tratar de um estudo in vitro, existe a própria limitação do 

trabalho em relação aos resultados obtidos. 
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CONCLUSÃO 

Após a obtenção dos resultados, concluiu-se: 

- Não houve diferença significativa, em relação á rugosidade, quando comparados o 

grupo controle (grupos 1 e 2) e os grupos com a seqüência de acabamento e polimento 

adotada (grupos 3 e 4). 

- Não houve diferença significativa, em relação á microinfiltração, quando 

comparados o grupo controle (grupos 1 e 2) e os grupos com a seqüência de acabamento e 

polimento adotada (grupos 3 e 4). 
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