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1.INTRODUÇÂO

 	A odontologia cosmética tem se desenvolvido de forma surpreendente nos últimos anos, surgindo a cada dia novos materiais e técnicas na tentativa de suprir esta demanda estética. Por essa razão é cada vez maior a utilização de resinas compostas e cerâmicas muitas vezes substituíndo restaurações de amalgama  consideradas não estéticas.A cerâmica por sua vez  apresenta , até momento , as melhores características quanto a biocompatibilidade, dureza, resistência à abrasão e estética. Estas vantagens permitem que este tipo de restauração mantenha um aspecto mais semelhante possível à nobre estrutura dental e por um período de tempo mais longo.
	Apesar do advento de novas técnicas e sistemas cerâmicos para restaurações com aparentes resultados estéticos funcionais e com uma boa resistência , permanece um questionamento sério : haverá um tratamento adesivo na interface dente X restauração que promova um selamento marginal adequado ? 
	O fracasso do mecanismo de adesão entre material restaurador e tecido dentário tem como uma das suas conseqüências a infiltração marginal que é considerada, entre os demais fatores , de extrema importância na longevidade das restaurações. Em decorrência desta microinfiltração, ocorrerá a penetração de fluídos bucais, toxinas, microorganismos e diversos íons pela interface formada. Poderá ocorrer também o surgimento de cáries secundárias , sensibilidade dentária ou a ruptura das restaurações.
	Na literatura encontram-se vários trabalhos de avaliação clínica de restaurações indiretas adesivadas , mas são escassas as informações sobre qual ou quais os tipos de tratamentos adesivos que seriam mais favoráveis para diminuir a infiltração marginal destas restaurações. Na tentativa de obter-se uma técnica de união mais efetiva e que resolva ou minimize a infiltração, remete-se a importância deste estudo.
            O Objetivo deste trabalho é , através de ensaios de infiltração marginal, avaliar o desempenho de dois materiais restauradores aplicados em cavidades tipo MOD a serem confeccionadas em molares humanos hígidos selecionados, os quais serão divididos em grupos de acordo com o material restaurador utilizado. Desta forma, determinar-se á qual técnica restauradora é mais eficiênte em prevenir parcial ou totalmente a infiltração marginal 

2.Materiais e Métodos

	Para este estudo, foram selecionados 32 dentes molares humanos hígidos,  com os quais foram construídas restaurações tipo MOD com duas técnicas restauradoras e foram submetidos a ensaios de infiltração marginal.Foram preparadas cavidades MOD padronizadas apresentando margens em esmalte e cemento , sendo divididos em 2 (dois ) grupos. Cada grupo consistirá de 16 molares humanos hígidos sendo que um grupo restaurado com resina composta (Z250 – 3M) e o outro com inlays de porcelana (Vitadur Alpha – Vita Zanhfabrik).
	Nos dois grupos, após as restaurações serem concluídas , os elementos dentários foram submetidos ao processo de termociclagem (600 ciclos por minuto , variando a temperatura de 5° a 55° C). Em seguida foram imersos em pigmento azul de metileno a 2% por 8 horas sendo posteriormente lavados em água corrente por 10 horas . O próximo passo foi a inclusão das espécimes em resina de forma que permitia o seccionamento seriado dos dentes no sentido próximo marginal. Foi observado o nível de infiltração marginal segundo um corte longitudinal dos dentes onde foram avaliadas as margens em esmalte e dentina. A análise do grau de infiltração encontrado foi realizada empregando–se um método de leitura quantitativa através da contagem do percentual de infiltração desenvolvido pelo autor. O método consiste na sobreposição de uma grade de pontos sobre as margens formando um perímetro de pontos sobre toda a interface dente X restauração pigmentada ou não.



3. Resultados e Discussão

	Estudos prévios in vitro de microinfiltração revelam a existência de microfendas presentes na interface dente restauração.Também relatam a existência de  uma grande força de adesão imediatamente após  construção das restaurações , porém a mesma sofre um decréscimo acentuado com o passar do tempo. 
	Os objetivos deste trabalho serão obtidos pelas análises quantitativas da infiltração marginal encontrada em molares humanos restaurados com dois materiais restauradores aplicados sobre cavidades MOD, através do uso de uma ciclagem térmica( in vitro) e pigmentação das microfendas formadas. Este estudo procura adicionar mais elementos na busca de se determinar a longevidade das restaurações através da simulação das condições do meio bucal que representa a realidade do ambiente que esse materiais têm aplicação clínica onde são submetidos as variações térmicas ,ao stress mastigatório, hábitos de higiene e consumo de diversos alimentos 
	.As restaurações indiretas em cerâmica sofreram menor grau de microinfiltracão, provalvelmente devido a pequena linha de cimentação  existente entre a restaurção e o dente.ao contrário da resina que  tende a formar microfendas pela própria contração de polimerização que a mesma sofre durante a sua fotopolimerização. As restaurações indiretas de cerâmica permitem a construção de uma anatomia dental adequada e em harmonia oclusal devido ao uso  de articulador semi-ajustáve,diferente das restaurações em resina com uso de técnica direta.
	 Desta forma, procurar-se á obter informações que possam esclarecer sobre o tipo de tratamento adesivo que promova um aumento da resistência do dente à infiltração marginal. Estes futuros achados serão de extrema valia para a promoção de vantagens relevantes ao restabelecimento da saúde do indivíduo, pois se sabe que a infiltração marginal pode acarretar problemas sérios de saúde aos indivíduos como cáries, perda de retenção das restaurações e sensibilidade pulpar aos elementos dentários.






4.Conclusões

Conclui-se que as restaurações indiretas de cerâmica (Vitadur Alpha- Vita Zanhfabrik) sofrem menor microinfiltracão do que as restaurações de resina composta fotopolimerizável(Z 250-3M).Portanto as cerâmica constitui uma excelente opção de tratamento restaurador, alem de ser estética , biocompatível , a apresentar maior dureza e  resistência a abrasão.e apresentar  uma maior harmonia oclusal  obtida atrvés do uso de uma técnica indireta de construção.
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