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RESUMO 

Os cimentos resinosos puramente fotoativados, classificados como “cimentos veneer” 

vem sendo considerados como padrão ouro na escolha para cimentação adesiva de 

laminados cerâmicos, graças a características como tempo de trabalho, alta resistência de 

união em tecidos dentais e boa estabilidade de cor. Tais características podem ser 

também encontradas nas resinas de baixa viscosidade, conhecidas como resinas fluidas 

ou flow. Devido a algumas similaridades entre estes dois grupos de materiais, este 

trabalho teve por objetivo avaliar a resistência de união ao cisalhamento de cerâmicas de 

Dissilicato de Lítio cimentadas em esmalte bovino com resinas de baixa viscosidade 

através de um dispositivo auxiliar desenvolvido pelos autores e analisar a estabilidade de 

cor pós cimentação destas peças cerâmicas, com auxílio da espectrofotometria. Para isso, 

80 dentes bovinos foram preparados para receberem corpos de prova de cerâmica vítrea 

reforçada por Dissilicato de Lítio (E-Max, Ivoclar), as quais foram cimentadas com 

diferentes tipos de cimento, de acordo com os diferentes grupos (n=20). No Grupo RV, as 

peças cerâmicas foram cimentadas com o cimento resinoso RelyX Veneer (3M). No 

grupo FZF, foram cimentadas com a resina Filtek Z350 Flow (3M). No Grupo FBF, os 

autores cimentaram as peças com a resina Filtek Bulk Fill Flow (3M). E no grupo SDR, 

usaram a resina Surefil SDR Flow (Dentsply). Estes corpos de prova foram submetidos a 

teste de microcisalhamento 24 horas após a cimentação, e análise de cor por meio de 

espectrofotometria foi realizada antes, imediatamente após e 24 horas após a cimentação. 

Os resultados, analisados estatisticamente por  ANOVA e Tukey, mostraram que a 

resistência de união só apresentou diferenças estatísticas quando os demais grupos foram 

comparados com a resina flow convencional. Entre os demais grupos testados, esta 

diferença não existiu. Da mesma forma, em relação à estabilidade de cor, não houve 

diferenças estatísticas entre o grupo controle e os demais grupos. Com isso, foi possível 

concluir que as resinas de baixa viscosidade do tipo bulk fill flow podem se tornar 

futuramente mais uma opção para cimentação de peças cerâmicas de espessuras 

reduzidas. 

 

Palavras-Chave: Facetas Dentárias;  Cimentos de Resina; Resistência ao Cisalhamento;  
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ABSTRACT 

The photoactivated resin cements, classified as "veneer cements" have been considered as the 

gold standard in the choice for adhesive cementation of ceramic laminate veneers, due to 

some characteristics such as working time, high bond strength in dental tissues and good color 

stability. Such characteristics can also be found in the low viscosity resins, known as flowable 

or flow resins. Due to some similarities between these two groups of materials, the objective 

of this study was to evaluate the shear bond strength of Lithium Dissilicate ceramics (E-Max, 

Ivoclar) cemented in bovine enamel with low viscosity resins through an auxiliary device 

developed by the authors and to analyze the color stability, by means of spectrophotometry. 

For this purpose, 80 bovine teeth were prepared to receive samples of vitreous ceramics 

reinforced by Lithium Dissilicate (E-Max, Ivoclar), which were cemented with different types 

of cement, according to the different groups (n = 20). In the RXV Group, the ceramic pieces 

were cemented with the RelyX Veneer resin cement (3M). In the FZF group, they were 

cemented with Filtek Z350 Flow resin (3M). In the FBF Group, the authors cemented the 

pieces with Filtek Bulk Fill Flow resin (3M). And in the SDR group, they used the Surefil 

SDR Flow resin (Dentsply). These specimens were submitted to a microshear test 24 hours 

after cementation, and color analysis by spectrophotometry was performed before, 

immediately after and 24 hours after cementation. The results, analyzed statistically by 

ANOVA and Tukey, showed that the bond strength showed statistical differences only when 

the other groups were compared with the flow resin group. Among the other groups tested, 

this difference did not exist. Likewise, in relation to color stability, there were no statistical 

differences between the control group and the other groups. Thus, it was possible to conclude 

that the bulk fill flow resins may become in future an option for cementing ceramic laminate 

veneers of reduced thicknesses. 

 
Key-Words: Dental Veneers;  Resin Cements; Shear Strength.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O elevado crescimento na procura por procedimentos estéticos e a valorização da 

odontologia minimamente invasiva tem feito crescer a busca pela realização de laminados 

cerâmicos tradicionais (conhecidos como facetas cerâmicas) ou laminados cerâmicos 

ultrafinos (conhecidos como lentes de contato dental). (GUREL et al., 2012) 

Estes, quando bem indicados e bem executados, apresentam uma grande 

longevidade em boca. (PEUMANS et al., 2004; FRADEANI et al. , 2005; GUREL et al., 

2012; LAYTON et al., 2012; BEIER et al., 2012) No entanto, falhas e fadiga dos 

materiais utilizados podem ocorrer, e por isso, o estudo de novos materiais e técnicas para 

a execução destes trabalhos restauradores se faz necessário, visando aumentar a 

longevidade dos mesmos, evitando principalmente desgastes repetitivos e acumulativos 

de estrutura dentária, promovido por consecutivas trocas de restaurações durante a vida 

do paciente.   

A longevidade de um laminado cerâmico pode ser influenciada por muitos fatores, 

sendo um deles a correta seleção do material de cimentação.(CALAMIA et al., 2007) Os 

cimentos resinosos fotoativados são a primeira escolha para este tipo de cimentação 

adesiva, por promoverem um excelente tempo de trabalho dada sua forma de ativação por 

luz (SAMPAIO et al., 2016), por promoverem uma adequada força de união entre os 

laminados e a estrutura dentária, e por apresentarem uma boa estabilidade de cor com o 

passar dos anos.(ALMEIDA et al., 2015) No entanto, estas mesmas características podem 

ser observadas em outros materiais, mais antigos ou mais recentemente lançados no 

mercado, como as resinas de baixa viscosidade convencionais, conhecidas como resina 

flow (ATTAR et al., 2003) ou as recém-introduzidas resinas de baixa viscosidade de 

baixa tensão de contração de polimerização, conhecidas como resinas flow da categoria 

bulk fill. (ILLIE et al., 2011; FRONZA et al., 2018) 

Considerando estas similaridades entre estes grupos de materiais, e imaginando 

que seu uso possa promover maior longevidade aos laminados cerâmicos, ou pelo menos, 

similar longevidade, mas com um custo menor do que os cimentos resinosos fotoativados, 

este trabalho teve por objetivo avaliar a resistência de união entre laminados cerâmicos e 

a estrutura dentária, com uso de diferentes agentes de cimentação fotoativados, e a 

influência destes agentes cimentantes na cor final da peça cimentada.	 	
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2  OBJETIVO 
 

2.1  OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar a resistência de união ao cisalhamento entre laminados cerâmicos e a 

estrutura dentária, com uso de diferentes agentes de cimentação fotoativados e avaliar a 

influência destes agentes sobre a cor final da peça cimentada.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Avaliar a resistência de união imediata entre laminados cerâmicos e a estrutura dentária, 

com uso de cimentos resinosos fotoativados; 

- Avaliar a resistência de união imediata entre laminados cerâmicos e a estrutura dentária, 

com uso de resina composta de baixa viscosidade fotoativada; 

- Avaliar a resistência de união imediata entre laminados cerâmicos e a estrutura dentária, 

com uso de diferentes resinas compostas de baixa viscosidade fotoativadas de baixa 

tensão de contração de polimerização; 

- Avaliar a influência destes mesmos agentes cimentantes na cor final da peça cimentada	
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RESUMO 

Problema a ser estudado: Poucos estudos investigaram novos materiais e possibilidades 

atuais dos diferentes agentes cimentantes usados na colagem de laminados cerâmicos.  

Objetivo: O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a resistência ao cisalhamento (SBS) 

de várias técnicas de cimentação de facetas de cerâmica de vidro reforçada com 

Dissilicato de lítio. (IPS e.max Press, HT A1, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 

Materiais e Métodos: Oitenta dentes bovinos foram preparados para receberem corpos de 

prova de cerâmica vítrea reforçada por Dissilicato de Lítio (E-Max, Ivoclar), as quais 

foram cimentadas com diferentes tipos de cimento, de acordo com os diferentes grupos 

(n=20). No Grupo RXV, as peças cerâmicas foram cimentadas com o cimento resinoso 

RelyX Veneer (3M). No grupo FZF, foram cimentadas com a resina Filtek Z350 Flow 

(3M). No Grupo FBF, os autores cimentaram as peças com a resina Filtek Bulk Fill Flow 

(3M). E no grupo SDR, usaram a resina Surefil SDR Flow (Dentsply). Estes corpos de 

prova foram submetidos a teste de microcisalhamento 24 horas após a cimentação, e 

análise de cor por meio de espectrofotometria foi realizada antes, imediatamente após e 

24 horas após a cimentação. 

Resultados: Os resultados, analisados estatisticamente por  ANOVA e Tukey, mostraram 

que a resistência de união só apresentou diferenças estastísticas quando os demais grupos 

foram comparados com o grupo da resina flow. Entre os demais grupos testados, esta 

diferença não existiu. (p<0,05) Da mesma forma, em relação à estabilidade de cor, não 

houve diferenças estatísticas entre o grupo controle e os demais grupos. (p< 0,05) 

Conclusões: Os autores concluíram que a resistência ao cisalhamento do RelyX Veneer 

não é diferente da resistência ao cisalhamento da Filtek bulk fill flow e da SureFil SDR 

flow. Assim, estes materiais podem ser bons substitutos podendo ser utilizados como 

agente de cimentação de laminados cerâmicos. 

Implicações Clínicas: A escolha do material de cimentação para laminados cerâmicos é 

um passo fundamental para o sucesso restaurador. A translucidez do material, a 

polimerização mais lenta e, adicionalmente, a composição similar entre os cimentos 

resinosos fotoativados e as resinas bulk fill flow, suportados pelos resultados deste estudo 

laboratorial, indica que estas resinas bulk fill flow podem ser bons substitutos para os 
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cimentos tradicionais resinosos fotoativados, quando se pensa em cimentação de facetas 

cerâmicas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As facetas de cerâmica vem sendo realizadas com grande sucesso desde o início da 

década de 19801 e a crescente demanda por procedimentos estéticos nos dias atuais vem 

fazendo com que o número de restaurações cimentadas seja cada vez maior.2-5 

Estas restaurações indiretas proporcionam excelentes resultados estéticos1 com o 

mínimo de desgaste da estrutura dental sadia, e já há algum tempo, sabe-se que estes 

laminados cerâmicos apresentam resistências de união bastante elevadas in vitro, e em estudos 

in vivo, apresentam estabilidade adesiva à longo prazo especialmente se o preparo estiver 

mantido completamente em esmalte.7 Uma etapa importante para o sucesso destas 

restaurações é a cimentação, e neste ponto, elevada resistência de união, estabilidade de cor, 

previsibilidade de resultados de cor e o tempo de trabalho são características desejáveis em um 

agente cimentante para facetas, para que o clínico geral possa, com segurança, realizar a 

cimentação de laminados cerâmicos.8 

Alguns materiais já foram avaliados como possíveis agentes de cimentação de 

facetas.9-11 No entanto, por apresentarem todas as características acima, os cimentos resinosos 

fotopolimerizáveis do tipo veneer, vem sendo considerados a primeira opção para cimentação 

de facetas cerâmicas. Entretanto, sabe-se que a veloz conversão de polimerização de cimentos 

resinosos fotopolimerizáveis e as tensões geradas por essa conversão, principalmente em casos 

onde as peças cerâmicas são extremamente finas, podem gerar microtrincas na superfície 

interna das cerâmicas12,13 as quais podem influenciar negativamente na longevidade das 

facetas cerâmicas.  

Recentemente, uma nova versão de resinas compostas fotopolimerizáveis de baixa 

viscosidade foi introduzida no mercado. Estes materiais já demonstraram bons resultados 

laboratoriais14-16  e apresentam características desejáveis para um cimento para facetas, como 
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bom tempo de trabalho, resistência de união satisfatória além de todas as tecnologias 

desenvolvidas em prol do controle de contração polimérica, com um custo menor do que os 

cimentos resinosos do tipo veneer.  

Considerando que as resinas compostas fotopolimerizáveis do tipo flow já foram 

consideradas uma boa opção para cimentação de facetas de cerâmica9-11 e que estas novas 

resinas flow bulk fill apresentam uma menor velocidade de conversão de polimerização e 

consequentemente menores tensões geradas na interface,15 o risco de formação das 

microtrincas durante a fotoativação do agente de cimentação de baixa viscosidade também 

seria menor. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a resistência de união ao 

cisalhamento de resinas compostas flow, convencionais ou de baixa tensão de polimerização 

(bulk fill) a uma cerâmica vítrea reforçada por Dissilicato de lítio, e a influência destes 

materiais na cor final da peça cimentada, para avaliar se estes novos materiais podem ser 

considerados uma alternativa para os cimentos resinosos do tipo veneer. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Um total de oitenta incisivos bovinos superiores recém-extraídos foram completamente 

limpos com auxílio de uma escova em água corrente e então foram secos. As raízes foram 

removidas, com auxílio de um disco diamantado dupla face (KG Sorensen, São Paulo, Brazil) 

montado em madril e adaptado em um micromotor com peça reta. Os cortes foram realizados 

na altura do terço cervical assim como no terço incisal, permanecendo assim o terço mais 

plano da porção coronária. Após isso, os dentes foram  armazenados em água destilada a uma 

temperatura de 37 graus Celsius. 

 Os dentes já cortados foram vertidos em resina acrílica incolor (JET, Clássico, São 

Paulo, Brasil) no interior de um cano de PVC de 25mm de diâmetro e com 15 mm de altura 

apenas com a exposição da porção mais plana da superfície vestibular. O esmalte desta região 

vestibular foi planificado e polido com papéis de carboneto de silício (DeWalt, Baltimore, 

Maryland, USA) de diferentes granulações (# 200, 400 e 600) com constante irrigação com 

auxilio da máquina Politriz (PL 02 E Precision, Teclago, São Paulo, Brasil) à 300 rpm, 

visando obter uma área com diâmetro de pelo menos 6mm.  

Em seguida, estes corpos de prova foram divididos em 2 grupos (n=40) para execução 

de dois ensaios laboratorias distintos. 

- Resistência de União ao Cisalhamento 

Quarenta cilindros (1.0 mm de altura x 3.0 mm de diâmetro) de cerâmicas vítreas 

reforçadas por Dissilicato de lítio (IPS e.max Press, cor HT A1, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein), foram fabricados em um laboratório de prótese dentária segundo as instruções 

do fabricante. Estes cilindros foram cimentados nos dentes incluídos, os quais foram divididos 

aleatoriamente em quatro grupos, de acordo com o agente de cimentação (Grupo RX: RelyX 

Veneer / Grupo FZF: Filtek z350 Flow / FBF: Filtek Bulk Fill Flow / SDR: Surefil SDR 
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Flow), cujas composições encontram-se descritas na Tabela 1.  Em todos os grupos, os dentes 

foram limpos com o auxílio de uma taça de borracha e uma mistura de pedra-pomes e água em 

contra ângulo de baixa rotação por 30 segundos. Em seguida, eles foram condicionados com 

ácido fosfórico a 37% (UltraEtch Phosphoric Acid, Ultradent) por 30 segundos, lavados 

abundantemente pelo mesmo tempo de condicionamento e depois secos com ar isento de óleo 

e água. Uma fina camada do adesivo Adper Scotchbond Multipurpose II, passo 3 (3M ESPE, 

St. Paul, MN, EUA) foi aplicada com auxílio de um micro pincel descartável (Cavibrush, 

FGM, Brasil), e o excesso de adesivo foi removido com uma cânula de aspiração. Este adesivo 

não foi fotopolimerizado.17 

* A tabela 1 abaixo aparece aqui apenas neste documento de dissertação, para facilitar a 
visualização durante a leitura. No artigo definitivo, será colocada como material anexo ao 
texto do manuscrito. 
 
Tabela 1: Materiais utilizados no estudo. 
Material Composição Partículas de carga Cor 
RelyX Veneer 
(RV) 

BisGMA, TEGDMA, 
polímeros de zircônia 
/sílica, patículas de sílica 
pirogênica, pigmentos e 
fotoiniciadores 

47% de volume A1 

Filtek 
Supreme Ultra 
Flowable 
(FZF) 

BisGMA, TEGDMA, 
Procrylat, 
partículas de 
trifluoreto de itérbio, 
partículas de sílica 
não 
aglomeradas e não 
agregadas, 
zircônia agregada/ 
aglomerado de 
partículas de sílica 

46% de volume A1 

Filtek Bulk Fill 
(FBF) 

BisGMA, UDMA, Bis-
EMA, 
Procrylat. 
Combinação de 
Partículas de 
Zircônia e Sílica com 
tamanhos de 0,01 a 
4,5 microns e 
trifluoreto de itérbio 
com tamanhos 

42,5% de volume A1 
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de 0,1 a 5 microns. 
SureFill SDR 
flow 
(SDR) 

UDMA, TEGDMA, 
EBPDMA. Bário/ 
 
Vidro de estrôncio e 
aminofluor- 
borosilicato 

44% de volume U 

Scotchbond 
Multi-Purpose 
(Bond) 

BisGMA, HEMA e 
Canforoquinona 

-- -- 

 (Grupo RV: RelyX Veneer (3M ESPE, St. Paul, MN, USA); Grupo FZF: Filtek z350 Flow 
(3M ESPE, St. Paul, MN, USA); FBF: Filtek Bulk Fill Flow (3M ESPE, St. Paul, MN, USA); 
SDR: Surefil SDR Flow(Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany). 
 

Todos os cilindros de cerâmica tiveram uma das bases condicionadas com ácido 

hidrofluorídrico a 5% (Condac Porcelana, FGM, Brasil) durante 20 segundos. Em seguida, 

foram lavados com água destilada por 40 segundos e secos com ar isento de óleo e água. Após 

o condicionamento interno com ácido fluorídrico, as mesmas superfícies foram limpas com 

ácido fosfórico a 37% (UltraEtch Phosphoric Acid, Ultradent, Utah, USA) por 30 segundos, 

lavadas com água destilada por 30 segundos e secas por 60s com ar isento de óleo e água. 

Após a limpeza da superfície interna das cerâmicas, aplicou-se o silano (Prosil, FGM, 

Joinville, SC, Brasil) que foi seco à temperatura ambiente por 60 segundos, de acordo com as 

recomendações do fabricante. A superfície previamente tratada do cilindro cerâmico recebeu o 

agente cimentante, o qual foi posicionado sobre a região do esmalte com um peso estático de 

70g,9 a qual também recebeu o agente de cimentação para evitar a incorporação de bolhas na 

película de cimentação. Todas as cerâmicas foram cimentadas com auxílio de um dispositivo 

auxiliar (Figura 1) projetado pelos autores do trabalho para o correto posicionamento do 

substrato e padronização da espessura de cimentos (Figura 2). O excesso de cimento ao redor 

do disco de cerâmica foi retirado com o auxílio de um pincel18 e então o cimento foi 

fotopolimerizado com a técnica de polimerização de partida suave durante 3s para estabilizar a 

cerâmica em posição, com um fotopolimerizador com 1200 mW/cm2 (Radii Cal, SDI, 

Victoria, Austrália), cuja potência era aferida a cada 10 utilizações com um radiômetro (Hilux 
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Led Max Curing light meter, First Medica, Greensboro, NC, USA). O cimento resinoso 

residual ainda presente foi removido com auxílio de uma lâmina de bisturi nº15 e em seguida, 

a fotopolimerização final foi realizada através de 4 diferentes angulações (Incisal, Cervical, 

Mesial e Distal) por 30 segundos cada (120 segundos no total).  

Após a completa polimerização e os excessos de cimentos terem sido removidos, o 

processo de polimento da interface foi realizada com auxílio de um contra ângulo e a 

sequência de borrachas de polimento (Microdont, São Paulo, Brazil), realizado por 20s com 

cada borracha em granulações decrescentes. 

Os 40 espécimes foram então armazenados em água destilada a 36 graus Celsius por 

24 horas, e então foram submetidos a testes mecânicos de resistência ao cisalhamento em uma 

máquina de ensaios Instron Universal (Instron Corp., Canton, MA, EUA) a uma velocidade de 

0,5 mm/minuto. A força foi aplicada paralelamente à superfície do esmalte, próxima à 

interface de união cerâmica/esmalte e o valor de resistência, em MPa, foi obtido no exato 

momento em que carga de cisalhamento rompeu a interface adesiva (Figura 3).  

- Estabilidade de Cor 

Para a realização deste teste, corpos de cerâmica cilíndricos (0,5 mm de altura x 6,0 

mm de diâmetro) foram preparados e condicionados da mesma maneira descrita para o teste 

mecânico.  

Os 40 corpos de prova de esmalte bovino restantes utilizados neste ensaio laboratorial 

foram dividos da mesma maneira do ensaio mecânico em quatro grupos (Grupo RX: RelyX 

Veneer / Grupo FZF: Filtek z350 Flow / FBF: Filtek Bulk Fill Flow / SDR: Surefil SDR 

Flow). Quarenta discos cilíndricos (6,0 mm de diâmetro) foram produzidos a partir destes 

corpos de prova, para que os corpos de prova tivessem diâmetro compatível com o 

espectrofotômetro que foi utilizado neste estudo. (CM-2600D, Konika Minolta, Tóquio, 

Japão) Em seguida, foram realizados todos os procedimentos de cimentação como já foi 
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previamente descrito no ensaio mecânico. No entanto, devido às medidas das peças cerâmicas 

e dos discos de esmalte, o peso utilizado no dispositivo auxiliar de cimentação, para uma 

película uniforme de cimento, também precisou ser alterado, passando de 70g utilizados no 

primeiro ensaio para 50g utilizados no segundo, essa mudança de peso foi fundamental para  a 

padronização da película de cimento entre substrato bovino e cerâmica vítrea. 

A análise de cor foi realizada em dois momentos distintos para que se pudesse calcular 

a variação (delta) pré e pós cimentação. Em um primeiro momento foi feita a tomada de cor da 

cerâmica dental apoiada sobre a superfície de esmalte bovino sem a presença do cimento e em 

um segundo momento a tomada de cor foi feita com a cerâmica já cimentada sobre o esmalte 

bovino. Ambas as avaliações foram realizadas por meio de espectrofotometria. 

- Análise estatística 

As diferenças entre as médias de resistência ao cisalhamento de todos os grupos foram 

analisadas estatisticamente usando a ANOVA e teste post-hoc de Tukey  (p< 0,05), com 

auxílio do software SPSS for Windows (versão 21.0). 

A análise dos resultados de estabilidade de cor também foram analisados por ANOVA 

(p<0,05). 

* As figuras 1 a 3, abaixo, aparecem aqui apenas neste documento de dissertação, para 
facilitar a visualização durante a leitura. No artigo definitivo, será colocada como material 
anexo ao texto do manuscrito. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1: Dispositivo auxiliar de cimentação. 
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Figura 2: Cimentação Adesiva 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Cisalhamento 
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RESULTADOS 
 

 

Os valores médios de resistência de união ao cisalhamento e desvio padrão dos quatro 

grupos experimentais são apresentados na Tabela 2. Nesta tabela, observa-se que o Grupo RV 

apresentou maiores valores imediatos de resistência de união ao cisalhamento (29,87 ± 5,60 

MPa), sem que houvesse, no entanto, diferenças estatisticamente significantes entre este e os 

grupos FBF (24,23 ± 6,01 MPa) e SDR (24,19 ± 4,66 MPa), (p>0,05). No entanto, os valores 

imediatos encontrados no grupo FZF (18,14 ± 6,64 MPa) diferiram estatisticamente do grupo 

RX (p= 0,0045081). 

Os valores de alteração de cor (delta E) encontrados nos diferentes grupos são 

apresentados na Tabela 3. 

Os resultados obtidos no ensaio de estabilidade de cor não apresentaram diferenças 

estatísticas entre o grupo controle RV e os demais grupos experimentais FZF, FBF, SDR 

(p=0,0570).  

* As tabelas 2 e 3 abaixo aparecem aqui apenas neste documento de dissertação, para facilitar 
a visualização durante a leitura. No artigo definitivo, será colocada como material anexo ao 
texto do manuscrito. 
 
Tabela 2: Média e desvio padrão de resistência de união ao cisalhamento, por grupo. 
Grupo Média (DP) 

RV 28,87 MPa (5,60) 

FZF 18,14 MPa (6,64) 

FBF 24,23 MPa (6,01) 

SDR 24,19 MPa (4,66) 

 
O teste de One Way ANOVA demonstrou diferenças estatísticas entre um ou mais grupos 
(p=0,0091). E o teste de Tukey demostrou a diferença entre os grupos RV e FZF 
(p=0,0045081). 
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Tabela 3: Média e desvio padrão de Delta E por grupo.  
Grupo Média (DP) 

RV 4,52 (2,97) 

FZF 2,82 (2,17) 

FBF 2,08 (0,54) 

SDR 2,43 (1,46) 

O teste de One Way ANOVA não demonstrou diferenças estatísticas entre os grupos 

(p=0,0570). 
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DISCUSSÃO 
 

Segundo Calamia et al.,1 as razões para 25 anos de sucesso do tratamento envolvendo  

facetas laminadas de porcelana estão associadas à 5 fatores e um desses fatores é a seleção 

adequada dos materiais e métodos para cimentação dessas restaurações. Os cimentos resinosos 

fotopolimerizáveis são hoje a primeira alternativa para cimentação de facetas de cerâmica com 

espessuras inferiores à 1.5mm. Porém, devido a algumas similaridades em termos de 

composição e reologia,10 as resinas compostas de baixa viscosidade também têm sido 

apresentados como alternativa para cimentação destas facetas,9,19 já tendo sido observada boa 

resistência mecânica20-22 quando estes materiais são utilizados como agente cimentante para 

facetas. Diante do lançamento das resinas flow do tipo bulk fill, e da possibilidade também de 

uso destes materiais como agente de cimentação de facetas, este estudo avaliou a resistência 

de união ao cisalhamento de facetas laminadas de cerâmica cimentadas em esmalte bovino 

com resinas flow do tipo bulk fill flow, assim como também as resinas flow convencionais 

como uma possível alternativa.  

Como substrato dental, o esmalte bovino foi utilizado neste estudo como um substituto 

para dentes humanos, devido a escassez destes últimos. Outros estudos23,24 já demostraram 

pouca ou nenhuma diferença para testes de resistência de união comparando dentes humanos e 

bovinos. 

O uso de resinas flow para cimentação de facetas já foi abordado em testes 

laboratoriais,9,19 indicados em trabalhos clínicos10 e em revisões sistemáticas11. Um estudo22 

mostrou que, frente à cerâmicas de alta translucidez, a resina composta fluida e os cimentos 

resinosos fotopolimerizáveis apresentaram os menores valores de solubilidade e sob as 

superfícies de média e baixa translucidez, a resina fluida teve resultados comparáveis ao 

cimento resinoso de cura dual, apresentando os melhores desempenhos em relação a sorção e 

solubilidade. Quando testes de contração volumétrica de polimerização e espessura da película 
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de cimento  foram realizados,8 resinas fluidas e cimentos resinosos fotopolimerizáveis também 

demostraram resultados sem diferenças estatísticas. 

Considerando que a composição e a reologia dos cimentos resinosos 

fotopolimerizáveis é bastante similar às das resinas flow,10 acredita-se que a cinética de 

polimerização destes materiais deva ser também bastante similar. E neste caso, a alta tensão de 

contração e a rápida conversão dos cimentos resinosos puramente fotoativados, pode gerar 

alguns problemas como trincas no interior do laminado cerâmico.12,13 Desta forma, o 

desenvolvimento de novas tecnologias em prol do controle da contração de polimerização e 

melhoria na eficiência de polimerização encontrados nas resinas flow do tipo bulk fill25 

poderiam ser favoráveis para a cimentação adesiva de laminados cerâmicos. El-Damanhoury 

et al.15 também concluíram que a cinética de tensão de contração de polimerização, as 

propriedades de flexão e os sistemas de iniciação aprimorados dos materiais bulk fill flow 

resultaram em redução significativa na tensão de contração. 

No presente estudo, os valores imediatos de resistência de união dos materiais testados 

demonstraram não haver diferença entre os grupos SDR, FBF e o grupo RXV, sendo todos 

estes superiores aos valores encontrados no grupo FZF. Os valores de resistência de união 

imediato similares entre os grupos onde as resinas bulk fill e o cimento resinoso foram 

utilizadas e a possível redução da contração de polimerização característica das resinas bulk 

fill flow, são encorajadores no sentido de se indicar estes materiais como uma alternativa 

viável para cimentação de facetas de cerâmica, com a possibilidade de redução de problemas 

relacionados aos cimentos resinosos fotoativados.  

Quando as características de cor dos materiais é avaliada, pode-se notar que as resinas 

flow bulk fill são mais translucidas que a resina flow convencional e que o cimento resinoso 

fotopolimerizável. Porém de acordo com os resultados obtidos no ensaio laboratorial de 

estabilidade de cor, essa diferença de cor observada entre os materiais quando utilizados como 
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agentes de cimentação adesiva não influenciou a cor final da peça cimentada, visto não ter 

havido diferença significante estatisticamente entre os grupos. Isso pode ser devido ao 

pequeno volume de material existente na interface de cimentação.8 Outro ponto positivo que 

se discute na literatura é a questão da translucidez destes materiais de tecnologias avançadas 

em prol da diminuição da contração de polimerização. As resinas bulk-fill possuem uma 

translucidez necessária para correta conversão polimérica em regiões de cavidades profundas. 

Para um agente de cimentação de facetas, essa característica é desejável devido à sua maior 

estabilidade de cor ao passar dos anos quando comparado à cimentos mais cromáticos.26  

Uma vantagem dos cimentos resinosos sobre as resinas bulk fill flow para cimentação 

é a possibilidade de prever a cor do resultado final entre substrato, cimento e cerâmica, graças 

aos cimentos try-in que normalmente acompanham os kits de cimentos resinosos fotoativados. 

Entretanto a correspondência de cores obtida pela pasta de try-in deve ser tratada com cautela 

e uma avaliação mais aprofundada da restauração feita com a resina de cimentação no local 

antes da cura é recomendada.27 Ou seja, essa previsibilidade na tomada de cor pode ser 

realizada com a própria resina bulk fill flow ou através da utilização de vaselina na peça 

previamente à cimentação, como descrito em estudo clínico que utilizou resinas flow para 

cimentação de facetas.10 

Resistência adesiva após envelhecimento artificial, estabilidade de cor após 

envelhecimento artificial, espessura de filme, resistência ao desgaste e polimento de superfície 

ainda são características importantes para se analisar antes de se poder indicar com segurança 

estes materiais para cimentação de laminados cerâmicos. Porém, os resultados deste estudo 

concordam com estudos anteriores9,11,19 quando afirmam que algumas resinas fluidas podem 

servir como alternativa adequada aos agentes de cimentação para facetas cerâmicas. Após a 

conclusão deste estudo, novas pesquisas mais direcionadas à cimentação adesiva com esses 

materiais devem ser realizadas. 
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CONCLUSÃO 

 

Com as limitações deste estudo in vitro, foi possível concluir que resinas compostas 

fluidas da categoria bulk fill podem ser uma alternativa conveniente para cimentação de 

laminados cerâmicos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando as limitações deste estudo in vitro, pode-se concluir que os 
resultados imediatos indicam a possibilidade do uso de resinas de baixa viscosidade, 
inclusive as bulk fill, como uma opção para cimentação de laminados cerâmicos 
minimamente invasivos. Porém, a continuidade do estudo faz-se necessária, para uma 
análise a longo prazo desses resultados, tanto para análise da estabilidade de cor, quanto 
para a longevidade da resistência de união. 

 

  



 

  

24 

5 REFERÊNCIAS  

1. Almeida JR, Schmitt GU, Kaizer MR, Boscato N, Moraes RR. Resin-based luting 
agents and color stability of bonded ceramic veneers. J Prosthet Dent 2015;114(2) 272-
7. 

2. Attar N, Tam LE, McComb D. Flow, strength, stiffness and radiopacity of flowable 
composites. J Can Dent Assoc. 2003;69(8):516-21. 

3. Fronza BM, Makishi P, Sadr A, Shimada Y, Sumi Y, Tagami J, Giannini M. 
Evaluation of bulk-fill systems: microtensile bond strength and non-destructive 
imaging of marginal adaptation. Braz Oral Res. 2018;32:e80. 

 

 

 

 

 

  



 

  

25 

AUTHOR INFORMATION PACK 11 Nov 2018 www.elsevier.com/locate/prosdent 1

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY
The Official Publication for 24 Leading U.S. and International Prosthodontic
Organizations

AUTHOR INFORMATION PACK

TABLE OF CONTENTS
.

XXX
.

• Description
• Impact Factor
• Abstracting and Indexing
• Editorial Board
• Guide for Authors

p.1
p.1
p.1
p.1
p.4

ISSN: 0022-3913

DESCRIPTION
.

The Journal of Prosthetic Dentistry is the leading professional journal devoted exclusively to
prosthetic and restorative dentistry. The Journal is the official publication for 24 leading U.S.
international prosthodontic organizations. The monthly publication features timely, original peer-
reviewed articles on the newest techniques, dental materials, and research findings. The Journal
serves prosthodontists and dentists in advanced practice, and features color photos that illustrate
many step-by-step procedures. The Journal of Prosthetic Dentistry is included in Index Medicus and
CINAHL.

The Journal of Prosthetic Dentistry is one of the highest ranked Prosthodontics title by number of
citations and impact factor on the 2016 Journal Citation Reports®, published by Thomson Reuters.
The Journal has a five year impact factor of 2.201.

IMPACT FACTOR
.

2017: 2.347 © Clarivate Analytics Journal Citation Reports 2018

ABSTRACTING AND INDEXING
.

Scopus

EDITORIAL BOARD
.

Editor

Stephen F. Rosenstiel, Columbus, Ohio

Editorial Council

Baldwin Marchack, Chair, Pasadena, California
Arun B. Sharma, Vice Chair, San Francisco, California
Carlo Ercoli, Rochester, New York
Glen H. Johnson, Seattle, Washington
Carlo Marinello, Basel, Switzerland
Jacinthe M. Paquette, Newport Beach, California
Thomas Salinas, Rochester, Minnesota

 

Anexo 

Anexo 1: Instruções para publicação na Revista “Journal of Prosthetic Dentistry”. 

 

 

 

  

 



 

  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

28 

  



 

  

29 

 
  
  



 

  

30 

 
  



 

  

31 

 
  



 

  

32 

 
  



 

  

33 

 
  



 

  

34 

 
  



 

  

35 

 
  



 

  

36 

 
  



 

  

37 

  



 

  

38 

 
  



 

  

39 

 
  



 

  

40 

 
  



 

  

41 

 
  



 

  

42 

 
  



 

  

43 

 
  



 

  

44 

 
 
 


