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Resumo

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho clínico e laboratorial de uma
resina composta, considerando diferentes fontes de luz e densidades de
potência, mantendo-se padronizada a densidade total de energia. O grau de
conversão da resina composta foi determinado através de espectroscopia por
transformada de Fourier. O grau de amolecimento em etanol foi obtido pela
determinação da dureza Wallace, antes e após o armazenamento da resina
composta em etanol a 75%. O desgaste foi mensurado por dois métodos: o
teste da ACTA e o teste de escovação simulada. Paralelamente, investigou-se
o desempenho clínico de restaurações de resina composta em dentes
posteriores, submetidas aos mesmos protocolos de fotoativação. Restaurações
de classe I de resina composta foram confeccionadas e fotoativadas por
lâmpada de quartzo-tungstênio ou diodo emissor de luz a 300 mW/cm2, durante
40 segundos, ou a 600 mW/cm2, durante 20 segundos. As restaurações foram
avaliadas, imediatamente e após 6 e 12 meses, por dois examinadores
calibrados, de acordo com os critérios modificados de Ryge. Os dados
laboratoriais foram submetidos à análise de variância a dois critérios e teste de
comparações múltiplas de Newman-Keuls, ou ao teste t-pareado. Os dados
clínicos foram analisados pelos testes Kappa, Fisher e McNemar (α = 0,05).
Não foram constatadas diferenças significantes quanto aos diferentes
protocolos no grau de conversão, no grau de amolecimento em etanol e no
desgaste produzido pelo método da ACTA (p > 0,05). Para o teste de desgaste
por escovação simulada, a fotoativação com diodos emissores de luz a 300
mW/cm2, durante 40 segundos, resultou em maior desgaste que os demais
protocolos testados (p < 0,05). Adicionalmente, não foram observadas
diferenças significantes quanto aos diferentes protocolos de fotoativação no
desempenho clínico das restaurações, ao final de um ano de avaliação (p >
0,05).
Palavras-chave: Resinas compostas. Luz. FTIR. Dureza. Desgaste de
restauração dentária. Ensaios clínicos.

x

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

