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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi avaliar a influência de diferentes tratamentos de superfície 

na resistência de união (RU) à estrutura dentária de restaurações confeccionadas 

em cerômero (Sinfony – 3M ESPE). Em fatias de dentes bovinos de 1mm de 

espessura, cavidades em dentina (4,0 X 5,0) foram confeccionadas. Após inserção 

do cerômero na cavidade, fotoativação por 5s (Visio Alfa Bario) e fotoativação 

adicional (Visio Beta Vario) por 15 minutos, as restaurações foram divididas em 15 

grupos experimentais (n= 10): C-sem tratamento (controle); J-jateamento; JS- 

jateamento + silano; F- ácido fluorídrico 10% (2min); FS- ácido fluorídrico + silano; 

JF- jateamento + ácido fluorídrico; JFS- jateamento + ácido fluorídrico + silano; E- 

etanol 96% (5min); ES- etanol + silano; JE- jateamento + etanol; JES- jateamento + 

etanol + silano; P- H2O2; PS- H2O2 + silano; JP- jateamento + H2O2; JPS- jateamento 

+ H2O2 + silano. Posteriormente, a dentina foi hibridizada (Scotchbond Multipurpose-

3M ESPE), o cimento Rely-X Arc (3M ESPE) foi aplicado, os excessos removidos e 

a fotoativação realizada (Radii Cal – SDI) por 60s. Após armazenamento por 24hs, o 

ensaio push out foi realizado na máquina de ensaio universal (EMIC DL 2000), com 

velocidade de 0,5mm/min. Os dados foram submetidos ao teste de Kruskall-Wallis. 

Procedeu-se a análise do padrão de fratura no estereomicroscópio (Olympus SZ40) 

e da topografia dos espécimes no MEV (JSM-6510LV- JEOL). O jateamento foi 

eficaz em aumentar os valores de RU (p<0,001), com exceção do grupo JFS 

(JFS=C). O tratamento com etanol, com ou sem silanização, ou com peróxido de 

hidrogênio seguido da aplicação do silano, foi eficiente em melhorar a RU (p<0,001) 

quando aplicados nos espécimes jateados (JE=JES>J=JS, JPS>J=JS). Os grupos F, 

E e P apresentaram os valores mais baixos de RU. Houve uma relação direta do 

número de falhas coesivas e mistas com os valores de RU. A análise da topografia 

observou maiores irregularidades para os grupos jateados. Conclusão: Com relação 

à RU à estrutura dentária, o jateamento deveria ser a primeira escolha para 

tratamento de superfície de cerômeros. A utilização do ácido fluorídrico é duvidosa, 

sendo a do etanol e do peróxido de hidrogênio, efetiva nos grupos jateados.  

Palavras chave: Compósitos indiretos; Tratamento de superfície; Resistência de 

união.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the influence of different surface treatments on 

bond strength (BS) of indirect ceromer restorations (Sinfony - 3M ESPE). Slices  of 

bovine teeth (1.0mm thick) were used for preparation of dentin cavities (4.0 X 5.0 

mm). After inserting ceromer inside of that cavities, polymerization for 5s (Visio Alfa 

Bario) and further polymerization (Visio Beta Vario) for 15 minutes, the samples were 

divided into 15 groups (n = 10): C-untreated (control), J -sandblasting; JS-

sandblasting + silane; F- hydrofluoric acid 10% (2min); FS-hydrofluoric acid + silane; 

JF-sandblasting + hydrofluoric acid; JFS-sandblasting + hydrofluoric acid + silane; E-

96% ethanol (5min) ; ES-ethanol + silane; JE-sandblasting + ethanol; JES- 

sandblasting + ethanol + silane; P-H2O2; PS-H2O2 + silane; JP- sandblasting + 

H2O2; JPS- sandblasting + H2O2 + silane. Subsequently, the dentin was hybridized 

(Scotchbond Multipurpose, 3M ESPE). Rely-X cement Arc (3M ESPE) was applied, 

excess material was removed and the polymerization carried out (Radii Cal - SDI) for 

60s. After storage for 24h, the push-out test was conducted in a universal testing 

machine (EMIC DL 2000), with a speed of 0.5 mm / min. Data were submitted to 

Kruskal-Wallis. The fracture pattern was observed using the stereomicroscope 

(Olympus SZ40) and topography, using SEM observation (JEOL JSM-6510LV). 

Sandblasting was effective in increasing the values of BS (p<0.001), except the 

group JFS (JFS=C). Treatment with ethanol, with or without silanization, or with 

hydrogen peroxide followed by silanization, were effective in improving the BS 

(p<0.001) when applied to the sandblasted specimens (JE=JES > J=JS, JPS> J=JS). 

Groups F, E and P showed the lowest values of BS. There was a direct relationship 

between the number of cohesive and mixed failures with the values of BS. The 

topographical analysis showed major irregularities for the sandblasted groups. 

Conclusion: Regarding the BS to tooth structure, the sandblasting  would be the first 

choice for surface treatment of ceromer. The use of hydrofluoric acid is doubtful, and 

the ethanol and hydrogen peroxide, effective on sandblasted groups.  

Keywords: Indirect Composites; Surface treatment; Bond strength.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na Odontologia Estética Restauradora, novos materiais vêm sendo 

desenvolvidos buscando melhores propriedades mecânicas, retenção, 

biocompatibilidade, durabilidade, custo acessível e melhor estética, por meio de 

restaurações livres de metal, devolvendo o aspecto natural dos dentes. Os 

procedimentos adesivos revolucionaram a prática restauradora tanto para os 

procedimentos diretos como para os indiretos, que sendo menos invasiva, tornou 

possível a preservação de maior quantidade de estrutura dentária sadia. 

Os materiais cerâmicos, bastante utilizados nas restaurações indiretas 

(Leinfelder, 1997), apresentam inúmeras vantagens tais como: propriedades ópticas 

semelhantes a dos dentes, estabilidade de cor, lisura de superfície e baixa 

condutibilidade térmica e elétrica (Gomes et al., 2004). No entanto, desvantagens 

como a elevada dureza e friabilidade, e a baixa resiliência (Freilich et al., 2000) 

incentivaram o desenvolvimento dos materiais resinosos laboratoriais.  

A primeira geração de compósitos laboratoriais para uso indireto (ISOSIT-

N/Ivoclar-Vivadent e Dentacolor/Kulzer) apresentava como vantagens a facilidade de 

manipulação, a melhor adaptação e facilidade no restabelecimento de contatos 

proximais e anatomia oclusal, quando comparadas com as restaurações diretas 

utilizando compósitos. Quando comparadas com os materiais cerâmicos, a menor 

dureza se destacava (Touati & Aidan, 1997). No entanto, estes materiais 

apresentavam limitações clínicas como fratura, descoloramento, microinfiltração 

marginal e rápido desgaste (Miara, 1998).  

Como resultado de inúmeras pesquisas, surgiu a segunda geração de resinas 

laboratoriais (Artglass- Kulzer e Solidex- Shofu), também conhecidas como 

cerômeros (Touati, 1996), como uma alternativa viável em casos de inlay, onlay, 

facetas e próteses fixas de até três elementos, sendo bastante indicados em 

pacientes com hábitos parafuncionais, como o bruxismo (Leinfelder, 1997; Tay & 

Wei, 2001; Trajtenberg & Powers, 2004). 

Em sua composição, os cerômeros apresentam finas partículas de cerâmica 

incorporadas à matriz orgânica, melhorando a estética, resistência à flexão, módulo 

de elasticidade e resistência ao desgaste (Koczarski, 1998). Uma característica 

presente na composição destes materiais é o maior volume e peso da fase 
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inorgânica, minimizando a contração decorrente da reação de polimerização e o 

desgaste (Hirata et al.,2000), quando comparados à primeira geração. 

A melhoria das propriedades mecânicas não se deve apenas pelas 

modificações na composição, mas também às técnicas complementares de 

polimerização com calor, luz, vácuo e pressão aplicadas aos cerômeros, que 

permitem um maior grau de conversão (Hirata et al., 2000; Leinfelder,1997; Chaves 

& Hoeppner, 1998). 

Como os cerômeros são fixados aos dentes por meio dos cimentos resinosos, 

o elevado grau de conversão, a grande formação de ligações cruzadas (Touati, 

1996) e, conseqüentemente, a pequena quantidade de radicais livres disponíveis 

para estabelecer ligação química com a matriz orgânica do cimento resinoso, 

geraram um fator crítico para a união cimento-cerômero (Burnett et al., 2004).  

Desse modo, com o intuito de melhorar a resistência de união, previamente à 

cimentação, tratamentos mecânicos e químicos têm sido propostos. Dentre os 

mecânicos, temos: jateamento com óxido de alumínio, jateamento com incrustração 

de esferas de vidro e abrasão com pontas diamantadas. Já dentre os tratamentos 

químicos podemos citar a aplicação de substâncias como o ácido fluorídrico e 

fosfórico, além dos agentes de união, como os silanos. 

O jateamento com partículas abrasivas tende a aumentar a rugosidade 

superficial, aumentando o embricamento micromecânico, mostrando em alguns 

estudos em compósitos indiretos ou em reparos de compósitos, um aumento dos 

valores de resistência de união (Brosh et al., 1997; Humell et al., 1997; Nilsson et al., 

2000; Lucena-Martins et al., 2001; Özcan et al., 2005; Passos et al., 2007; 

D’Arcangelo & Vanini, 2007; Rodrigues Junior et al., 2009), enquanto em outros não 

é demonstrada vantagem na utilização de tal procedimento, quando comparado a 

outros tratamentos como ácido fosfórico ou ácido fluorídrico (Hori et al 2008; Oca et 

al  2008).  

Com relação aos tratamentos químicos, o ácido fosfórico parece promover 

apenas uma limpeza da superfície, não infuenciando significativamente na união da 

estrutura dentária com os materiais poliméricos (Oca et al 2008; Valandro et al, 

2007; Yesilyurt et al., 2009). A eficiência da utilização do ácido fluorídrico, embora 

seja consagrada para os materiais cerâmicos, ainda é controversa para os 

cerômeros. Valores maiores, menores ou semelhantes de resistência de união à 

estrutura dentária podem ser encontrados nos diversos estudos realizados, quando 
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comparados aos encontrados com o jateamento com óxido de alumínio (Swift et al., 

1992b; Hummel et al., 1997; Brosh et al., 1997; Lucena-Martin et al., 2001; Burnett et 

al., 2004; Hori et al., 2008; D Arcangelo & Vanini 2007; Passos et al.,2007; 

Rodrigues Junior et al., 2009; Yelsiyurt et al., 2009).  

Quanto à ação dos agentes silanos, suas terminações podem estabelecer 

ligações com grupamentos de metacrilato e com conteúdo inorgânico dos materiais 

compósitos (Matinlinna et al., 2004). Além disso, autores citam uma melhoria na 

molhabilidade da superfície irregular decorrente da aplicação do silano (Bouschlicher 

et al., 1997). No entanto, sua aplicação após o condicionamento ácido (Brosh et al., 

1997, Hori et al., 2008) ou o jateamento (Swift et al., 1992 a; DÁrcangelo & Vanini, 

2007; Hori et al., 2008) mostrou não ter influência nos resultados de resistência de 

união, contrastando com resultados encontrados por outros autores, que 

observaram uma ação efetiva do silano quando este foi aplicado após jateamento 

(Nilsson et al., 2000), ou quando aplicado diretamente na superfície de compósitos 

indiretos que não receberam tratamento prévio (Burnett et al., 2004). 

Mais recentemente, substâncias como o peróxido de hidrogênio e o etanol têm 

sido investigadas para o tratamento de superfície de pinos de fibra (Monticelli et al.,  

2006a,b; Prithviraj et al., 2010) ou de compósitos (Papacchini et al., 2007; 

Canappele et al., 2010), com o objetivo de melhorar a resistência de união. A 

utilização do primeiro está baseada na dissolução parcial da matriz de resinas 

epóxicas, por quebra de ligações e conseqüente oxidação do substrato (Brorson et 

al., 2001). Na concentração de 38%, a aplicação de peróxido de hidrogênio não 

proporcionou aumento nos valores de resistência de união, no estudo de reparos de 

compósitos (Papacchini et al., 2007). Em concentrações menores (10% e 24%), é 

capaz de condicionar a resina epóxica dos pinos, expondo as fibras de vidro neles 

presentes (Monticelli et al., 2006a,b).  

Já a utilização do etanol se justifica pelo seu parâmetro de solubilidade ser 

próximo ao dos polímeros, o que poderia levar a uma degradação da matriz dos 

compósitos odontológicos (Schneider et al., 2008). Sua utilização em compósitos 

somente foi estudada como procedimento de limpeza em estudos de união à 

cimentos resinosos, não influenciando nos valores de resistência de união 

(Caneppele et al., 2010) e, como condicionamento de pinos de fibra de vidro durante 

3 minutos, onde também não aumentou os valores de resistência de união (Prithviraj 

et al., 2010). 
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Devido à controversa literatura com relação a tratamentos de superfície, 

especificamente de cerômeros, e à possibilidade de utilização de novas substâncias 

para o tratamento destes materiais que levem a maiores valores de resistência de 

união à estrutura dentária, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência de 

diferentes tratamentos na superfície interna de restaurações confeccionadas em 

cerômeros desta propriedade à estrutura dentária, visando verificar o melhor 

protocolo para aplicação clínica. 
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2. REVISTA DE LITERATURA 

 

O presente capítulo será dividido em duas partes, A e B. Na parte A, serão 

apresentados o histórico e a composição dos cerômeros, bem como os diferentes 

tratamentos de superfície aplicados aos mesmos. Na parte B, serão apresentados 

os testes realizados para analisar a resistência de união. 

 

PARTE A 

2. Histórico 

Os compósitos, inicialmente utilizados em dentes anteriores, quando aplicados 

em determinadas restaurações de elementos posteriores dificultavam a obtenção de 

um contorno proximal correto, propiciavam falhas no vedamento principalmente da 

margem cervical de restaurações do tipo Classe II (Black), além de apresentarem 

acentuado desgaste oclusal. Tais limitações clínicas levaram ao desenvolvimento 

das resinas laboratoriais para uso indireto, a serem cimentadas ao dente em 

conjunto com os cimentos resinosos por meio de procedimentos adesivos.     

O primeiro compósito para uso indireto em laboratório foi o ISOSIT-N 

(Ivoclar/Vivadent). Este sistema, que continha 30% (em peso) de partículas 

inorgânicas (micropartículas) e uma matriz orgânica de dimetacrilato de uretano, era 

polimerizado utilizando calor (água a 120°C) e pressão (6 bar por 10 minutos) 

(Peutzfeldt 2001). Outros sistemas como o Visiogem (Espe), que continha 32% (em 

peso) de partículas inorgânicas, utilizava calor e vácuo para a cura adicional. Já a 

Dentacolor (Kulzer) possuía 51% (em peso) de partículas inorgânicas e utilizava 

apenas calor para a polimerização adicional (Pick et al., 2002).  

Esta primeira geração de compósitos indiretos apresentava baixa resistência à 

flexão (60 – 80MPa), baixo módulo de elasticidade (2000 – 3500MPa), baixa 

resistência ao desgaste e baixa estabilidade de cor (Trajtenberg & Powers, 2004). A 

baixa concentração de partículas inorgânicas poderia ser apontada como 

responsável pelas baixas propriedades mecânicas inicialmente encontradas (Souza 

Junior et al., 2001). Conseqüentemente, fraturas parciais ou totais, rompimento do 

vedamento marginal, rápido desgaste e significativa descoloração se tornaram 

freqüentes nos dentes restaurados com tais materiais. Desse modo, a primeira 

geração de compósitos laboratoriais foi sendo gradualmente abandonada, ao 
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mesmo tempo em que a indicação dos materiais cerâmicos para restaurações 

indiretas aumentava, principalmente pelo surgimento das cerâmicas sob pressão 

com reforço de leucita e das infiltradas por vidro (Miara, 1998). No entanto, certas 

propriedades mecânicas como a elevada dureza, que leva a um acentuado desgaste 

dos dentes antagonistas, e a friabilidade, bem como a dificuldade de realização de 

reparos (Hirata et al., 2000), incentivaram a busca por materiais constituídos a base 

de polímeros para restaurações indiretas (Touati,1996). 

Primeiramente, os fabricantes propuseram aumentar a quantidade de 

partículas de carga, tornando o material mais resiliente e mais resistente ao 

desgaste. O compósito Herculite (Kerr), material classificado como híbrido de alta 

densidade, foi considerado um material de transição entre os materiais de primeira 

geração e os de segunda geração (Souza Júnior et al., 2001). 

A combinação da tecnologia dos materiais cerâmicos e poliméricos teve como 

resultado a obtenção de um compósito com finíssimas partículas de cerâmica (0,04 

a 1 µm), distribuídas numa matriz orgânica (aproximadamente 75-85% em peso). 

Esta alta porcentagem de partículas inorgânicas por volume (Souza Junior et 

al,2001) melhorou as propriedades mecânicas do material, reduzindo o coeficiente 

de expansão térmica e diminuindo a contração de polimerização (Fuhrer,1997, 

Hirata et al.,2000). Estes materiais passaram a ser chamados de cerômeros ou 

polyglass (Touati, 1996), diferenciando-se dos compósitos para uso direto 

principalmente na forma de polimerização, que os fazem alcançar maior grau de 

conversão (Hirata et al., 2000; Peutzfeldt, 2001).   

Comparados com os cerômeros de primeira geração, os mais atuais 

apresentam melhores propriedades mecânicas como a resistência à compressão e à 

flexão (120MPa-160MPa), módulo de elasticidade (8500MPa-12000MPa) e 

resistência ao desgaste, além de melhor estabilidade de cor devido a incorporação 

de filamentos cerâmicos e, conseqüentemente, melhores resultados estéticos 

(Leinfelder, 1997; Touati & Aidan,1997, Chavez & Hoeppner,1998). Desse modo, 

melhores resultados clínicos foram encontrados (Monaco et al., 2001, kukrer et al., 

2004).   

Como exemplos de marcas comerciais destes compósitos de segunda geração 

podemos citar: Targis 99 e SR Adoro (Ivoclar/Vivadent); Signum (Heraeus Kulzer); 

Belleglass HP e Premise Indirect (Kerr); Solidex (Shofu); Sculpture Plus (Jeneric 
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Pentron); Tescera (Bisco); Gradi GC (GC Corp); Sinfony (3MESPE); Estenia C&B 

(Kuraray). 

Recentemente, alguns sistemas de compósitos para uso indireto como o 

Paradigm MZ100 (3M ESPE) e o GN-I (GC corp) passaram ser fabricados em blocos 

para serem usinados, semelhantemente aos sistemas cerâmicos do tipo CAD/CAM 

(computer-aided design – computer-aided manufacturing).  

 

2.2.  Composição 

O cerômero, assim como as resinas odontológicas, é considerado um material 

compósito, ou seja, um material multifásico, com duas ou mais fases físicas e/ou 

quimicamente distintas, apropriadamente arranjadas ou distribuídas, com uma 

interface separando-as, que exibe propriedades físicas superiores às dos 

componentes individuais (Callister, 2002).  

De modo geral, os compósitos odontológicos são constituídos de uma matriz 

orgânica e partículas de carga inorgânica que variam em composição (sílica, vidros 

cerâmicos de lítio, esferas de vidro entre outros), quantidade (70-90%) e tamanho 

(0,04-100m). Tal como nos compósitos diretos, as partículas inorgânicas são 

submetidas a um processo de silanização, melhorando a adesão à matriz orgânica 

(Miara, 1998).  

Semelhantemente aos compósitos para uso direto, a composição da matriz 

orgânica dos compósitos indiretos está baseada na presença do Bis-GMA (2,2-bis[4-

(2-hidroxi-3metacriloxipropoxi)] fenil propano), o UDMA (1,6-bis(metacriloxi-2-

etoxicarbonilamino)-2,4,4-trimetilexano), e o TEGDMA (trietilenoglicol dimetacrilato), 

numa proporção que favoreça a manipulação do produto e reduza a contração de 

polimerização. Além da presença dessas moléculas bifuncionais convencionais, 

certos cerômeros apresentam matrizes poliméricas e monômeros multifuncionais 

(UTMA-uretano tetrametacrilato) com cerca de quatro a seis sítios de ligação 

(Leinfelder, 1997), que, sob condições específicas, poderiam aumentar o grau de 

polimerização com a utilização do calor, pressão e vácuo, polimerizado em retículo 

tridimencional (Gomes et al., 2004) levando à melhores propriedades mecânicas. 

Vale ressaltar que a luz manteve-se como o ativador principal da reação de 

polimerização dos sistemas de compósitos indiretos disponíveis. 
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Com relação às partículas de carga, de acordo com as informações dos 

diversos fabricantes, partículas de dióxido de silício, de silicato de bário-alumínio, de 

aluminosilicato de bário, borosilicato, de estrôncio, de quartzo, silicato de zirconia ou 

filamentos cerâmicos, como alumina, podem estar presentes, apresentando 

proporção de cerca de 50% em peso ou 80% em volume, em média. 

 

2.3.  Polimerização dos cerômeros. 

O processo de polimerização dos cerômeros se assemelha ao dos compósitos 

para uso direto, ou seja, se caracteriza por envolver uma reação intermolecular 

repetitiva, em que as moléculas de monômero unem-se formando uma cadeia 

polimérica por meio de ligações covalentes. Anteriormente à polimerização, a 

distância entre as moléculas é da ordem de 0,3-0,4nm, determinada pelas forças de 

van der Waals. Quando as ligações covalentes se estabelecem entre os 

monômeros, a distância entre eles passa a ser de 0,15nm, resultando na contração 

inerente à reação de polimerização (Peultzfeldt, 1997).  

Como os cerômeros são polimerizados laboratorialmente, é possível que 

processos complementares da polimerização tal como calor, luz ou pressão, além da 

utilização de ambientes livre de oxigênio e uso de gases como nitrogênio, sejam 

empregados, elevando o grau de conversão entre 6 a 44% e, assim, melhorando as 

propriedades mecânicas do material (Peutzfeldt, 2001). Segundo Touati (1996) o 

grau de conversão com a polimerização complementar pode alcançar 98%, 

enquanto que os compósitos diretos atingem cerca de 65% de grau de conversão. 

No entanto, devido ao elevado grau de conversão de monômeros nos 

cerômeros, há uma redução no potencial de ligação destes ao cimento resinoso, em 

função do menor número de pontes duplas de carbono disponíveis para 

copolimerizar com os monômeros do cimento resinoso (Passos et al., 2009).  

 

2.3.1 - Sistemas complementares de polimerização por luz 

Esses sistemas utilizam uma unidade fotopolimerizadora específica com o 

intuito de obter uma maior conversão de monômeros em polímero (grau de 

conversão), conseguindo, desta forma, um material com melhores propriedades 

mecânicas. Um exemplo desse tipo de sistema é o Signum, evolução do cerômero 

Artglass (Kulzer). O Artglass empregava uma unidade fotoativadora chamada UniXS 

que consistia de oito lâmpadas estrobocópicas de xenônio (comprimento de onda de 
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350 e 550nm) emitindo luz em várias direções de forma intermitente durante 20 

milissegundos, permanecendo 80 milissegundos desligadas. Segundo, o fabricante, 

esse tipo irradiação permitia um maior número de ligações cruzadas e diminuiria as 

tensões de polimerização (Leinfelder, 1997)  

Como cada fabricante indica uma unidade fotoativadora específica para seu 

material, o fabricante do cerômero Gradia (GC Corp, Tokio, Japão), indica uma 

fotoativação final com intensidade de luz durante 3minutos (GC Labolight LV III) para 

favorecer o entrelaçamento gradual das cadeias poliméricas e diminuir a 

possibilidade de contração de polimerização (Oca et al., 2008).  

Já o sistema da Sinfony (3MESPE) preconiza uma polimerização final a vácuo 

em equipamento próprio (Visio Beta) durante 15 minutos. A utilização do vácuo ou a 

fotoativação na presença de nitrogênio servem para eliminar a presença do oxigênio, 

já que este é considerado um inibidor de polimerização da última camada da 

restauração.  

Outro exemplo de compósito indireto que é polimerizado adicionalmente 

somente com uma luz de ativação é o Solidex (Shofu). Apesar do fabricante informar 

que o material pode ser fotoativado com qualquer aparelho de fotoativação que 

forneça uma luz com comprimento de onda de 420-480nm, ele indica a utilização de 

uma câmara de luz com base giratória (Solidite), que apresenta quatro lampadas 

halógenas direcionadas para o centro da mesma. Cada incremento é polimerizado 

por 1minuto e a polimerização final é realizada durante 3 minutos. 

  

2.3.2 - Sistemas complementares de polimerização por luz e pressão 

Nesses sistemas, a pressão é aplicada para  reduzir a quantidade de bolhas e 

porosidades. Um exemplo comercial desse tipo de material é o Sculpture Plus 

(Jeneric Pentron), onde cada 1mm de incremento é submetido à pressão por 5min, 

seguido da aplicação de pressão e luz durante 3 minutos no aparelho Sculpture 

Curing Light. O ciclo de polimerização final é realizado da mesma forma, diferindo 

somente pela aplicação de uma atmosfera de nitrogênio, permitindo a obtenção de 

uma camada externa com maior grau de polimerização.  

 

2.3.3 - Sistemas complementares de polimerização  por calor e luz 

Esses sistemas empregam unidades fotopolimerizadoras tradicionais para a 

confecção inicial da restauração seguidas do uso de outra unidade para 
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polimerização complementar empregando calor e luz simultaneamente, em ciclos 

automatizados, com tempos e temperaturas indicados pelos fabricantes, alcançando 

um maior grau de conversão do que apenas a fotoativaçao.  

Um exemplo desse sistema é o Targis (Ivoclar) que é fotopolimerizado 

inicialmente durante 10 a 20 segundos na unidade Targis Quick. Após a aplicação 

de uma camada de gel de glicerina sobre a restauração, que evita a camada de 

dispersão, há uma polimerização adicional durante 25 minutos sob a ação de luz nos 

primeiros 10 minutos, juntamente com o aumento da temperatura para 104C e 

resfriamento por 5 minutos na unidade Targis Power, ou também chamada Lumamat 

100.  

O sistema SR Adoro (Ivoclar-Vivadent) também é indicado para restaurações 

indiretas, porém, para aplicação sobre estruturas metálicas ou juntamente com o 

Vectris, sendo fotoativado da mesma forma que o sistema Targis. Possui uma menor 

porcentagem de partículas inorgânicas e menores propriedades mecânicas, como 

resistência a flexão e dureza, quando comparado ao sistema anterior (Franco et al., 

2005). No entanto, segundo o fabricante, houve uma melhora nas propriedades 

ópticas, juntamente com um aumento da lisura de superfície, obtendo assim melhor 

polimento e menor pigmentação extrínseca ao longo dos anos. 

 

2.3.4 - Sistemas fotoativados com polimerizaçao complementar por calor 

sob pressão 

Após a confecção da restauração utilizando um aparelho fotoativador, essa é 

colocada em uma unidade para polimerização complementar que combina a ação do 

calor, e da pressão, que tem a finalidade de evitar a evaporação dos monômeros em 

temperaturas muito elevadas e eliminar a porosidade da massa dos compósitos. Um 

exemplo comercial é o BelleGlass NG/ Premise Indirect nanoparticulado (Kerr), onde 

a restauração é submetida a uma termoativação a 138C, sob pressão de 60 psi em 

um ambiente de nitrogênio por 10minutos. 

 Ainda, outro sistema que utiliza pressão e calor para a polimerização é o 

Tescera NTL (Bisco). Neste sistema, todos os incrementos são submetidos à luz e à 

pressão, para evitar a formação de porosidades. Já a ativação final se dá sob 

pressão, luz e calor, por meio de imersão em água quente durante 10-12 minutos 

(60 psi, 130°C).  
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2.4. Tratamento de superfície  

Como os cerômeros possuem uma matriz orgânica com elevado grau de 

conversão, uma mínima quantidade de radicais livres estaria disponível para 

estabelecer ligações químicas com a matriz orgânica do cimento resinoso, gerando 

assim um fator crítico para a união cimento/resina indireta. Desse modo, várias 

técnicas de tratamento de superfície, mecânicas e/ou químicas, têm sido 

investigadas para melhorar a união cerômero-cimento resinoso.   

Alguns tratamentos mecânicos que podem ser citados são a asperização com 

pontas diamantadas (Oca et al., 2008; Rodrigues Junior et al., 2009; Yesilyurt et al., 

2009), o jateamento com bicarbonato de sódio (Yesilyurt et al., 2009), o jateamento 

com partículas de óxido de alumínio (D’Arcangelo & Vanini, 2007; Hori et al., 2008; 

Yesilyurt et al., 2009; Rodrigues Junior et al., 2009), o jateamento com partículas de 

sílica promovendo o que se chama de silicatização (Imamura et al., 1996; Passos et 

al., 2007; D’Arcangelo & Vanini 2007; Rodrigues Junior et al., 2009; Yelsiyurt et al., 

2009) e o tratamento físico por meio do laser Er:YAG. 

Estes tipos de tratamento visam à formação de irregularidades superficiais que 

contribuiriam para o embricamento micro-mecânico com o cimento resinoso, 

permitindo um aumento dos valores de resistência de união (Brosh et al., 1997; 

Humell et al., 1997; Nilsson et al., 2000; Lucena-Martins, 2001; Özcan et al., 2005; 

Passos et al., 2007; D’Arcangelo & Vanini, 2007; Rodrigues Junior et al., 2009). No 

caso do jateamento, a formação das irregularidades se dá pela degradação seletiva 

da matriz orgânica. Segundo Nilsson et al. (2000), por aumentar a irregularidade 

superficial, o jateamento com óxido de alumínio promove melhor embricamento 

mecânico entre os materiais, além de aumentar a exposição de carbonos residuais 

livres, já que também aumenta a área de superfície. Tal fato levou aos maiores 

valores de resistência de união naquele estudo.  

Com relação ao processo de silicatização (Rocatec-3M ESPE; Silicoater MD-

Heraeus Kulzer), as partículas de sílica ficam incrustradas na superfície do 

cerômero, podendo ser considerado um tratamento mecânico/químico (Passos et al., 

2007; Rodrigues Junior et al., 2009; D’Arcangelo & Vanini 2007; Yelsiyurt et al., 

2009), uma vez que, além da formação de irregularidades superficiais, o silano 

poderia estabelecer uma melhor união química entre estas partículas e o cimento 

resinoso (Özcan et al., 2005).  
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Já a rugosidade superficial causada pela ação do laser de Er:YAG está 

associada à afinidade da porção orgânica do cerômero pelo comprimento de onda 

do laser (Ramos, 1998). Este tipo de tratamento levou a melhores valores de 

resistência de união quando comparado à aplicação do ácido fluorídrico e do 

jateamento com óxido de alumínio (Burnett et al., 2004). 

Com relação aos tratamentos químicos, o ácido fosfórico (Lucena-Martin et al., 

2001; Oca et al., 2008; Yesilyurt et al., 2009; Valandro et al., 2007) e o ácido 

fluorídrico (Passos et al., 2007; Yesilyurt et al., 2009; Rodrigues Junior et al., 2009; 

Lucena-Martin et al., 2001,Öskan et al., 2005) foram extensivamente estudados, 

também no sentido de aumentar a rugosidade superficial. Além disso, os agentes 

silanos têm sido estudados com a finalidade de auxiliar na união química do 

compósito com o cimento resinoso (D’Arcangelo & Vanini, 2007; Hori et al., 2008).  

O ácido fosfórico parece ter somente uma ação de limpeza da superfície, não 

influenciando significativamente nos valores de resistência de união (Oca et al., 

2008), sendo menores do que os encontrados para o jateamento (Lucena-Martin et 

al., 2001; Valandro et al., 2007) e semelhantes aos encontrados para espécimes que 

não sofreram nenhum tratamento (Yesilyurt et al., 2009).   

Já a eficiência do ácido fluorídrico nesta propriedade, embora seja consagrada 

para materiais cerâmicos ao promover rugosidade superficial devido à dissolução da 

matriz vitrea, ainda é controversa para os materiais compósitos. Para alguns 

autores, sua utilização aumentou os valores de resistência de união, quando 

comparados com o grupo controle, que não sofreu nenhum tratamento de superfície 

(Nilsson et al., 2000; Burnett et al., 2004; Yelsiyurt et al., 2009), ou com espécimes 

que foram jateados (Hori et al., 2008). Contrariamente, foi encontrado que sua 

utilização levou a menores valores de resistência de união, quando comparados aos 

espécimes não tratados (Lucena-Martin et al., 2001) ou aos grupos jateados (Brosh 

et al., 1997; Humell et al., 1997; Lucena-Martin et al., 2001; Özcan et al., 2005; 

Passos et al., 2007; D’Arcangelo & Vanini, 2007; Rodrigues Junior et al., 2009). 

Também, há autores que verificaram valores semelhantes entre os grupos sem 

tratamento algum, e os tratados com ácido fluorídrico, seguido da aplicação dos 

silano (D’Arcangelo & Vanini, 2007). Em pinos de fibra de vidro, a atuação do ácido 

fluorídrico poderia comprometer a sua integridade, criando microfraturas, 

influenciando negativamente os valores de união (Valandro  et al.,2006; Vano et al., 

2006).  
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Convém ressaltar que vários estudos avaliaram a influência de diversos fatores 

na ação do ácido fluorídrico, tais como a composição dos materiais compósitos (Kula 

et al., 1986; Lucena-Martin et al., 2001), a concentração do ácido utilizado (Mitchem 

et al., 1991) e o tempo de sua aplicação (Swift et al., 1992b; Hori et al., 2008 ). Kula 

et al. (1986) verificou que a ação do ácido fluorídrico em partículas de carga de  

boroaluminosilicato, de bário, de silicato, de vidro de estrôncio e de zinco  era mais 

efetiva do que em partículas de quartzo, silica, e de aluminosilicato de lítio. Para 

Lucena-Martin et al. (2001), foram encontrados valores de resistência de união 

maiores com o compósito microhíbrido condicionado com ácido fluorídrico do que 

com o microparticulado condicionado. Isto pode ser explicado pelo fato das 

partículas de carga do compósito microparticulado estarem embebidas na matriz 

orgânica, praticamente não estando disponíveis para a ação do ácido. Swift et al. 

(1992b) concluiu que, mesmo com tempos de aplicação pequenos, o ácido 

fluorídrico pode ser deletério às partículas de carga e à matriz orgânica. No trabalho 

de Hori et al. (2008), o tempo de aplicação parece não aumentar os valores de 

resistência de união.  

Quanto à ação dos agentes silanos, suas moléculas reagem com a água para 

formar três grupamentos do tipo silanol (-Si-OH). Estes reagem adicionalmente para 

formar uma cadeia de siloxanos (Si-O-Si-O-) com a superfície da sílica. As 

terminações monoméricas da molécula do silano reagem com os grupamentos de 

metacrilato dos materiais resinosos (Matinlinna et al., 2004). Além disso, autores 

citam uma melhoria na molhabilidade da superfície irregular decorrente da aplicação 

do silano (Bouschlicher et al., 1997). No entanto, sua aplicação após o 

condicionamento ácido (Brosh et al., 1997, Hori et al., 2008) ou o jateamento (Swift 

et al., 1992a; DÁrcangelo & Vanini, 2007; Hori et al., 2008) mostrou não ter 

influência nos resultados de resistência de união, contrastando com resultados 

encontrados por outros autores, que observaram uma ação efetiva do silano quando 

este foi aplicado após jateamento (Nilsson et al., 2000). Outro estudo verificou uma 

melhoria na união quando o silano foi aplicado na superfície de compósitos indiretos 

sem tratamento prévio nos compósitos indiretos com maior concentração de 

partículas de dióxido de silício (Burnett et al., 2004). 

Ainda com relação ao procedimento de silanização, a composição das 

partículas de carga é um fator que pode influenciar na união com os agentes silanos. 

Foi encontrado que a aplicação do silano (Ceramic Primer, 3MESPE) foi eficiente em 
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aumentar os valores de resistência de união em compósitos indiretos com maior 

concentração de partículas de dióxido de silício, o que não ocorreu com os 

compósitos ricos em partículas de vidro de bário (Burnett et al., 2004). Também, a 

união dos silanos ao óxido de alumínio tem mostrado ser mais fraca do que com a 

sílica (Özcan et al., 2003).  

Estudos também têm sido realizados, utilizando uma associação destes 

tratamentos. Vale ressaltar que, quando o condicionamento com ácido fluorídrico e o 

silano foram utilizados após o jateamento com óxido de alumínio, os valores de 

resistência de união diminuíram, quando comparados aos grupos somente jateados 

(Swift et al., 1992a; Shortall et al., 1996; Imamura et al., 1996). 

Mais recentemente, outra substância que tem sido estudada para tratamento 

da superfície de materiais resinosos é o peróxido de hidrogênio. A utilização deste 

está baseada na dissolução parcial da matriz de resinas epóxicas, por quebra de 

ligações e conseqüente oxidação do substrato (Brorson et al., 2001). Inicialmente 

utilizado em clareamento dental, passou a ser aplicado em pinos de fibra como 

tratamento prévio à aplicação do silano, com a finalidade de aumentar a resistência 

de união dos mesmos (Monticelli et al., 2006 a,b). Os pinos de fibra são imersos no 

peróxido de hidrogênio, permitindo que a matriz resinosa seja degradada, expondo 

as fibras. Estas ficariam mais susceptíveis a ação do silano, proporcionando uma 

retenção química e micromecânica. Em pinos de fibra de vidro recobertos por 

resinas a bese de metacrilatos, a utilização do peróxido de hidrogênio também 

alcançou resultados satisfatórios na união com os compósitos utilizados para 

confecção de núcleos de preenchimento (Vano et al., 2006). 

Vários tempos de imersão e de concentração do H2O2 foram estudados, sendo 

que a concentração de 10% e o período de imersão de 10 ou 20 minutos mostrou 

ser um método clinicamente viável para aumentar a resistência de união dos pinos 

de fibra de vidro e de quartzo ao cimento resinoso (Monticelli et al., 2006b; Yenisey 

et al., 2008). Já Vano et al (2006) concluíram ser mais fácil, efetivo e barato o uso da 

concentração 24% H2O2  por 10 min, além de aumentarem os valores de resistência 

de união, associados ao uso de silano, no que concordam Zhang et al (2011). 

Quando utilizadas concentrações de 24% e 50%, durante 1, 5 ou 10 minutos para 

tratamento de pinos de fibra de vidro, não foram encontradas diferenças 

significantes na resistência de união à estrutura dentária (Souza Meneses et al., 

2011).  
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Já em testes de união compósito-compósito, a utilização de peróxido de 

hidrogênio a 38%, seguida da aplicação do adesivo afetou negativamente os valores 

de resistência (Papacchini et al., 2007). Os autores sugeriram uma inibição da 

polimerização do adesivo em decorrência da presença de oxigênio, que teria 

comprometido a união. Quando o silano foi aplicado sobre a superfície tratada com o 

peróxido, os valores de resistência de união foram melhores, sendo especulado que 

os grupamentos -OH da matriz resinosa hidroperoxidada seriam sítios ativos 

capazes de se reagirem com o silano. Tal condição proporcionaria maior 

molhabilidade da superfície, além de permitir a formação de ligações covalentes e a 

adesão química por Forças de Van der Walls. 

Outro tratamento que tem sido proposto é a aplicação do etanol. Quando 

analisada a solubilidade de materiais poliméricos, verificou-se que este poderia 

potencializar os efeitos deletéricos oriundos do processo de degradação, por 

apresentar parâmetro de solubilidade próximo ao dos polímeros (Asmussem & 

Peutzfeldt 2003; Ferracane 2006). Sendo um solvente de matéria orgânica, o etanol 

poderia atuar facilitando a união entre a resina composta e cimento resinoso, além 

de promover uma limpeza da superfície (Jayasooriya et al., 2003).  

A concentração do etanol também parece influenciar na degradação de 

compósitos. Foi observado que a imersão em etanol absoluto levou a menores 

valores de dureza, sugerindo que o parâmetro de solubilidade deste está mais 

próximo ao dos compósitos, do que do etanol a 75% (Schneider et al., 2008).  

Com relação ao tempo de aplicação, quando utilizado para limpeza da 

superfície durante 10s em compósitos, não houve diferença estatística nos valores 

de resistência de união, quando comparado ao grupo que não recebeu nenhum 

tratamento de superfície (Caneppele et al., 2010). Na superfície de pinos de fibra, os 

valores de resistência de união, quando aplicado o etanol a 57,1% durante 3 

minutos, não foram diferentes dos alcançados quando apenas um primer foi aplicado 

(Prithviraj et al.,2010). Nestes dois estudos, o jateamento com óxido de alumínio 

levou a melhores resultados de união. Balbosh et al. (2006) utilizaram um tempo de 

imersão dos pinos em etanol a 96% somente durante 3 minutos, como um dos 

tratamentos de superfície e verificou que, quando o jateamento com óxido de 

alumínio era utlizado, a resistência de união era maior.  
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PARTE B 

 

2.5.  Métodos para análise da resistência de união 

Vários testes mecânicos têm sido utilizados para análise da resistência de 

união de um material, tais como: tração, microtração, cisalhamento, 

microcisalhamento, push-out e pull-out. Durante muitos anos, 80% dos estudos da 

análise da união utilizavam o teste de cisalhamento (Al-Salehi & Burke, 1997), que 

aplica uma carga paralela à interface de união. No entanto, a distribuição não 

uniforme das forças na interface adesiva (Della Bona et al., 1995; Sudsangiam & 

Van Noort, 1999) fez com que outros testes passassem a ser utilizados. 

Durante longo período, pensou-se que os testes de tração pudessem promover 

uma distribuição de forças mais adequada. Nestes testes, o corpo de prova é 

submetido a uma força de tração perpendicular à estrutura dentária. Com a 

realização de novos estudos, verificou-se que, ao contrário do que se esperava, 

ocorria uma concentração de tensões considerável em determinadas regiões, o que 

poderia gerar fraturas do espécime antes da tensão da união atingir o seu limite 

(Braga et al., 2010; Van Noort et al., 1991). Tal condição pode ser explicada pela 

dificuldade de manter o alinhamento dos espécimes, além da presença de defeitos 

imperceptíveis, como bolhas ou pequenas trincas dentro dos corpos-de-prova de 

maior tamanho, que poderiam iniciar a propagação de trincas, resultando em 

fraturas submetidas à cargas menores. Outro fator que corroborava a teoria de que a 

interface de união não havia sido levada ao seu máximo de resistência, era a 

predominância de fraturas coesivas em dentina (Dickens & Milos, 2002). Esta 

limitação do teste de tração somente pôde ser verificada no final da década de 80, 

devido ao surgimento de novos sistemas adesivos capazes de responder bem às 

tensões geradas pelos testes disponíveis na época (Pashley et al., 1995 ).  

Uma solução para esta problemática, foi diminuir as dimensões dos corpos-de-

prova, surgindo então os testes de microtração (Sano et al, 1994), onde a 

distribuição das tensões seria mais uniforme, obtendo-se valores de resistência de 

união mais próximos da realidade (Fernandes 1997). De fato, os valores de 

resistência de união obtidos eram maiores quando se diminuía o tamanho da 

interface adesiva (Sano et al., 1994), sendo constatada uma relação inversa entre a 

área adesiva testada e a resistencia de união à tração. Como vantagens podemos 

citar a obtenção de muitos espécimes de um único dente, uma melhor distribuição 
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de tensões durante o ensaio, reduzindo o número de falhas coesivas na dentina 

(Pashley et al., 1999). Corroborando tais resultados, foram encontrados maiores 

valores de resistência de união com os testes de microtração do que com os testes 

tradicionais de cisalhamento (Gomes & Porto, 2001). No entanto, como 

desvantagem, a metodologia não é de simples execução, sendo de grande 

dificuldade a produção dos espécimes. 

Surgiram também os testes de microcisalhamento, que consiste em testar 

espécimes de dimensões reduzidas, tendo como vantagem, a não execução de 

cortes ou desgaste dos corpos-de-prova após a realização dos procedimentos 

adesivos, que poderiam afetar os resultados. Para materiais friáveis, este tipo de 

teste é bastante indicado. Outra vantagem é que no mesmo corpo-de-prova é 

possível testar diferentes condições do substrato, ou seja, testar uma área com 

dentina sadia, outra com dentina esclerótica, outra com dentina cariada, entre outras 

variáveis (Sattabanasuk et al., 2004) 

Outro teste que passou a ser empregado foi o push out ou de cisalhamento por 

extrusão, que consiste na expulsão do material restaurador, proporcionando 

excelente estimativa da resistência de união, já que a carga é aplicada perpendicular 

ao corpo-de-prova, levando a um rompimento paralelo da interface de união, 

resultando, predominantemente, em tensões cisalhantes (Kurtz et al., 2003). 

Entretanto, o atrito na região da interface de união pode aumentar os valores de 

resistência (Goracci et al., 2005). Sua grande vantagem é a possibilitar a simulação 

das condições clínicas (Sudsangiam & Van Noort, 1999), além de permitir a 

obtenção de múltiplos espécimes a partir de um único dente, de predominarem 

tensões de cisalhamento uniformes na interface de união e de possibilitar que 

diferentes áreas de dentina, tais como superficial ou profunda, possam ser testadas. 

Uma limitação desta técnica é a aplicação da carga perpendicular ao corpo-de-prova 

e estar localizada exatamente na interface adesiva, o que poderia levar a falsos 

resultados (Castellan et al.,2010). 

Convém ressaltar que, apesar dos testes in vitro fornecerem importantes 

informações sobre as diferentes propriedades dos materiais restauradores, os testes 

in vivo são necessários para a avaliação do desempenho no meio ambiente oral 

(Swift et al., 1995).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Analisar a influência de diferentes tratamentos realizados na superfície interna 

de um compósito para uso indireto na resistência de união à estrutura dentária. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Avaliar a influência do tratamento de superfície na resistência de união à 

estrutura dentária em restaurações indiretas confeccionadas em cerômero.  

Avaliar a influência do tratamento de superfície em restaurações indiretas 

confeccionadas em cerômero no modo de falha da união 

Avaliar a influência do tratamento de superfície em restaurações indiretas 

confeccionadas em cerômero na topografia do material 



 31 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Seleção dos dentes 

Para o presente estudo in vitro foram selecionados 150 dentes bovinos que, 

posteriormente à remoção dos ligamentos periodontais com cureta periodontal do 

tipo McCall (Duflex, SS White, RJ, Brasil), foram estocados em solução de cloramina 

a 0,5% (Sociedade Fabbe Ltda,SP, Brasil), em estufa a 37°C, durante uma semana 

para desinfecção. 

 

4.2. Preparo dos dentes 

Primeiramente, cada dente bovino foi fixado na máquina de corte ISOMET 

(1000 Buehler, Ilinois, EUA), para remoção da porção radicular abaixo do limite 

amelocementário. No mesmo equipamento, a face vestibular da coroa foi 

planificada, removendo-se o esmalte até que a dentina fosse alcançada e a face 

palatina foi desgastada até a obtenção de um fragmento com 1mm de espessura. 

Um paquímetro digital de precisão (Mitutoyo, Kanogawa, Japan) foi empregado para 

padronização das medidas.  

Em seguida, as fatias obtidas foram incluídas em tubos de PVC com resina 

acrílica autopolimerizável (JET, Artigos Odontológicos Clássico, Lapa, SP, Brasil). 

Para remoção dos excessos de resina, as fatias embutidas foram lixadas com lixas 

de carbureto de silício de granulação 600 – 1200, durante 30s com cada uma, na 

politriz (DP 10, Panambra, Brasil), obtendo superfícies dentinárias totalmente planas 

e livres de resíduos de resina (Figura 4.2.1). Estas foram armazenadas em água 

destilada em estufa a 37°C até a confecção das cavidades.  
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Posteriormente, em um dispositivo para preparo de dentes, a face vestibular 

das fatias foram posicionadas para cima, e cavidades com dimensões de 4mm de 

largura mésio-distal e 5mm de altura cérvico-incisal (Figuras 4.2.2 e 4.2.3) 

confeccionadas com a ponta diamantada 3131 (KG Sorensen, Brasil), sob 

refrigeração. As pontas foram descartadas a cada cinco preparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1 - Dente bovino incluído em resina acrílica 
 

  Figura 4.2.2 - Esquema do 
preparo cavitário 

Figura 4.2.3 - Visão tronco-
cônica do preparo 
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4.3. Confecção da restauração indireta 

 

As composições do cerômero, do sistema adesivo e do silano utilizados para a 

restuaração das cavidades estão apresentadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 4.3.1 – Composição dos materiais utilizados. 

Material Nome Composição (% em peso)* Fabricante Lote 

Compósito 
Indireto 

Sinfony Matriz orgânica: HEMA, 
bismetileno-diacrilato (50%) 
Conteúdo inorgânico: 
vidro de estrôncio, 
borosilicato de alumínio, 
quartzo e partículas 
cerâmicas (0,5-0,7µm) 
(40%); sílica pirogênica 
(0,05µm)(5%) 

3MESPE, St Paul, 
MN, USA 

395668 
Cor D4  

Sistema 
adesivo 

Scotch Bond Multi 
uso 

Catalizador: Bis-GMA (55-
65%), HEMA (30-40%), 
peróxido de benzoila (1-3%) 
Primer: HEMA (35-40%), 
copolímero de ácido 
policarboxílico (10-15%), 
água (43-47%) 
Ativador: Etanol (> 95%), 
benzenossulfinato de sódio 
( < 5%) 

3MESPE, St Paul, 
MN, USA 

8BE 
 
 
9CC 
 
 
8LA 

Silano 
Ceramic Primer Etanol (70-80%), água (20-

30%) e metacrilato de 3-
trimetoxissililpropilo (< 2%) 

3MESPE, St Paul, 
MN, USA 

N125560 

Cimento 
resinoso 

Rely-X Arc Pasta A: 
zircônia/sílica(68%), 
pigmentos, amina e 
canforoquinona 
Pasta B: Zirconia/sílica 
(67%) e peróxido de 
benzoila 

3MESPE, St Paul, 
MN, USA 

GU9JG  

*Dados fornecidos pelo fabricante 

  

A fatia com o preparo cavitário foi posicionada sobre uma placa de vidro e o 

compósito de uso laboratorial Sinfony (Tabela 4.3.1) foi inserido em um único 

incremento.  

Uma matriz de poliéster e uma lamínula de vidro foram colocadas sobre o 

compósito, para escoamento dos excessos e obtenção de uma superfície lisa e 

plana (Figura 4.3.1).  
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Posteriormente, o conjunto todo foi levado à câmara de luz (Visio Alfa, 3M 

ESPE, St Paul, MN, USA) durante 5s para a polimerização inicial. O compósito 

polimerizado foi removido da cavidade (Figura 4.3.2), devidamente identificado, 

sendo a polimerização adicional, sob luz e vácuo (Visio Beta Vario, 3M ESPE, St 

Paul,MN,USA), realizada durante 15 minutos. Segundo o fabricante, no primeiro 

minuto a ativação da polimerização é realizada somente pela luz e, em seguida, o 

vácuo é acionado (Visio Beta bomba, 3M ESPE, St Paul,MN,USA) e, durante 14 

minutos a luz e o vácuo atuam conjuntamente. 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. – Restauração de cerômero (incremento único) 

   Figura 4.3.2 – Restauração de cerômero destacado 
da matriz 
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4.4. Cimentação 

4.4.1. Tratamento de Superfície das Restaurações 

Previamente à cimentação, as restaurações foram submetidas a tratamentos 

de superfície, de acordo com os grupos (n=10) apresentados na tabela 4.4.1. 

Tabela 4.4.1 - Grupos experimentais do estudo 
GRUPOS TRATAMENTOS FABRICANTE/EQUIPAMENTO 

Controle Sem tratamento  

J Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 

JS Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm  

+ 
Silano 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

F Ácido fluorídrico 10% - 90s Dentsply,Petrópolis,Brasil 

FS Ácido fluorídrico 10% - 90s  
+ 

Silano 

Dentsply,Petrópolis,Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

JF Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm  

+ 
Ácido fluorídrico 10% - 90s  

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Dentsply,Petrópolis,Brasil 

JFS Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm  

+ 
Ácido fluorídrico 10% - 90s 

+ 
Silano 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Dentsply,Petrópolis,Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

E Etanol 96% - 5min Montenegro, RJ, Brasil 

ES Etanol 96% - 5min  
+ 

Silano Ceramic Primer 

Montenegro, RJ, Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

JE Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm 

+ 
Etanol 96% - 5min 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Montenegro, RJ, Brasil 

JES Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm 

+ 
Etanol 96% - 5min 

+ 
Silano Ceramic Primer 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Montenegro, RJ, Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

P Água oxigenada 24% - 10min Crystal Pharm,Niterói,RJ, Brasil 

PS Água oxigenada 24% - 10min  
+ 

Silano Ceramic Primer 

Crystal Pharm,Niterói,RJ, Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 

JP Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm  

+ 
Água oxigenada 24% -10min 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Crystal Pharm,Niterói,RJ, Brasil 

JPS Jateamento de óxido de alumínio 50µm 
– 10s – 20mm  

+ 
Água oxigenada 24% -10min  

+ 
Silano Ceramic Primer 

Micro Etcher Bio-art,São Carlos,SP,Brasil 
 
 

Crystal Pharm,Niterói,RJ, Brasil 
 

3M ESPE, St Paul,MN,USA 
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Após os procedimentos de condicionamento com ácido fluorídrico 10% e água 

oxigenada 24%, foi efetuada a lavagem por 30s e secagem da superfície das 

restaurações com jato de ar por 5s a 20cm de distância. Após tratamento com 

etanol, as superfícies foram secadas com jato de ar por 5s, também a 20cm de 

distância. O silano foi deixado descansar por 2 minutos, previamente à cimentação.  

 

4.4.2. Tratamento da dentina 

A superfície dentinária foi condicionada com ácido fosfórico a 37% (Condac 37, 

FGM, Joinville, SC, Brasil) durante 15s, lavada por 30s e secada com três filtros de 

papel absorvente. Cada agente (Ativador, Primer e Catalisador) do sistema adesivo 

Scotchbond Multipurpose (Tablea 4.3.1) foi aplicado com uma ponta do tipo 

Microbrush (KG Sorensen, Cotia, SP,Brasil), sendo friccionado levemente. Um leve 

jato de ar, a 20cm de distância do corpo-de-prova, foi realizado durante 5s após 

cada camada aplicada. 

 

4.4.3. Cimentação 

Posteriormente ao tratamento da superfície das restaurações e da superfície 

dentinária, o cimento Rely-X TM ARC (tabela 4.3.1) foi manipulado com espátula para 

cimento nº 24, sobre uma placa de vidro, e aplicado com o auxílio de uma espátula 

Suprafil 0,5 (SSWhite, RJ, Brasil) na superfície dentária. A restauração de cerômero 

foi inserida na cavidade e os excessos de cimento removidos com o auxílio de um 

pincel. Uma tira de poliéster e uma placa de vidro foram colocadas nesta ordem 

sobre o conjunto dente-restauração, e um peso de 1Kg foi apoiado na placa de vidro 

durante 10s. Posteriormente, a fotoativação foi realizada com LED e irradiância de 

aproximadamente 1200mW/cm2 (Radii-Cal, SDI, Austrália), durante 60s. 

Finalizado o processo de cimentação os espécimes foram colocados em água 

destilada, devidamente identificados e estocados durante 24hs em estufa a 37°C, 

até a realização do ensaio mecânico 

 

4.5. Teste de resistência de união por ensaio de push- out 

Após o período de armazenagem, o espécime foi apoiado sobre dispositivo 

fixado à máquina de ensaios universal (EMIC DL 2000, São José dos Pinhais, 

Brasil), com a base menor da cavidade dentária voltada para cima. Uma ponta 

metálica, com as dimensões e formato aproximado do preparo dentário (Figura 
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4.5.1), foi fixada à máquina e uma carga estática com velocidade 5mm/min foi 

aplicada sobre a superfície do cerômero, até a extrusão da restauração. O valor da 

força no momento da ruptura da união foi registrado em N.  

 

                                     

 

 

 

4.6. Classificação do tipo de falha 

Posteriormente, os corpos-de-prova foram analisados em um microscópio 

óptico (Olympus SZ40, Japão), com aumento de 80 vezes, para registrar o tipo de 

falha de união: adesivas (na interface dentina/adesivo dentinário ou cimento/ 

cerômero), coesivas (na dentina ou no cerômero) e mistas (adesivas e coesivas). 

 

4.7. Microscopia Eletrônica de Varredura: 

Para melhor análise dos efeitos dos tratamentos na superfície do cerômero, foi 

confeccionado um espécime de cada grupo, sendo este submetido à secagem e 

deposição de ouro. Os espécimes foram então levados ao microscópio eletrônico de 

varredura (JSM-6510LV- JEOL fabricante, Tókio, Japão) e as imagens registradas 

em dois aumentos: 1000 e 2000.  

 

4.8. Tratamento estatístico 

A análise estatística foi realizada com o software Statgraphics 5.1. Os valores 

originais foram submetidos ao teste de Shapiro-wilk para verificação da normalidade 

e ao teste de Levene para homogeneidade das variâncias. Como a distribuição dos 

Figura 4.5.1 - Esquema do ensaio push out, visão lateral do preparo 
cavitário e visão do ensaio de push out 
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dados não era normal e nem homogênea, os dados foram submetidos ao teste de 

Kruskall-Wallis. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Ensaio de Push-out: 

Como o valor de p foi menor do que 0,001, pode-se afirmar que existe 

diferença estatiscamente significante entre as medianas dos grupos experimentais. 

A figura 5.1.1 contém o gráfico que ilustra quais grupos são diferentes entre si por 

meio da observação do entalhe da mediana. A Figura 5.1.2 mostra as médias dos 

grupos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1 – Gráfico ―Box-Plot‖ da resistência de união (N) em função dos 
grupos experimentais 

 

 

Figura 5.1.2 – Médias da resistência de união (N) em função dos grupos 
experimentais 
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De acordo com a figura 5.1.1, pode ser observado que a aplicação do ácido 

fluorídrico, do etanol ou do peróxido de hidrogênio levou aos menores valores de 

resistência de união, sendo menores também que os do grupo controle (F<C, E<C e 

P<C) (p<0,001). Com exceção do grupo JFS, que foi semelhante ao grupo controle, 

o jateamento com óxido de alumínio foi eficiente em melhorar a resistência da 

interface de união quando comparados aos grupos não jateados (p<0,001). Após o 

jateamento, o tratamento com etanol e com etanol e silano, aumentou os valores de 

resistência de união, quando comparados aos grupos somente jateados e jateados e 

silanizados (JE=JES>J=JS) (p<0,001). O tratamento posterior dos espécimes 

jateados com ácido fluorídrico e peróxido de hidrogênio, não aumentou os valores de 

resistência de união (JF=J=JS, JP=J=JS). Já a aplicação do silano nos espécimes 

jateados e tratados com peróxido de hidrogênio levou a valores de resistência de 

união significantemente maiores (p<0,001) (JPS>JP; JPS>J=JS). Também, a 

atuação do silano nos espécimes tratados somente com ácido fluorídrico, etanol e 

peróxido de hidrogênio foi eficaz, aumentando os valores de resistência de união 

(FS>F, ES>E e PS>P). O grupo JPS, JE e JES apresentaram os maiores valores de 

resistência de união. 

 

5.2. Análise do modo de falha 

A análise do modo de falha foi realizada em todos os corpos-de-prova e está 

apresentada na tabela 5.2.1. 

Tabela 5.2.1 – Distribuição do modo de falha ocorrido 

 

 

 

 

Como pode ser observado, as falhas adesivas foram mais predominantes para 

os grupos que não foram jateados, com exceção do grupo JFS, que apresentou um 

maior número de falhas adesivas. Este grupo também apresentou valores de 

resistência de união menores do que o grupo controle. Para os grupos jateados, que 

apresentaram maiores valores de resistência de união (p<0,001), a frequência de 

falhas coesivas e/ou mistas aumentou e a de adesivas, diminuiu.  

 

Falhas Controle J JS F FS JF JFS E ES JE JES P PS JP JPS 

Adesivas 9 5 4 10 8 6 9 10 9 5 3 10 8 4 5 

Coesivas 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 2 2 3 

Mistas 1 2 6 0 2 3 1 0 1 2 0 0 0 4 2 
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5.3.  Análise da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens obtidas de cada grupo serão apresentadas a seguir. Para melhor 

comparação das imagens, os grupos não jateados serão apresentados 

primeiramente e os jateados, a seguir. 

 

 

 

                                                           

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1 – Fotomicrografia da 
superfície do cerômero sem 
tratamento nenhum (X2000) 

 

 

 

Figura 5.3.2 – Fotomicrografias (MEV) da superfície do cerômero após tratamento 
da superfície, de acordo com os grupos F, FS, E, ES, P e PS (X2000) 

Figura 5.3.3 – Fotomicrografias (MEV) da superfície do cerômero após tratamento 
da superfície, de acordo com os grupos J e JS (X2000) 
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Como pode ser verificado pela análise das imagens microscópicas, os 

grupos jateados (Figuras 5.3.4 e 5.3.3) apresentam grande irregularidade superficial, 

diferentemente do grupo controle e dos grupos não jateados (Figura 5.3.1), sendo 

notada uma leve diminuição das irregularidades nos grupos jateados e tratados com 

o silano. Com relação aos grupos não jateados (Figura 5.3.2), com exceção do 

grupo tratado com o ácido fluorídrico que apresenta um certo condicionamento da 

superfície com a presença de porosidades, todos os demais grupos (E, ES, P e PS) 

parecem apresentar a mesma superfície observada no grupo controle (Figura 5.3.1) 

 

 
Figura 5.3.4 – Fotomicrografias (MEV) da superfície do cerômero após tratamento 

da superfície, de acordo com os grupos JF, JFS, JE, JES, JP e JPS (X2000) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Vários autores apontam a necessidade de tratar a superfície de compósitos 

altamente convertidos para aumentar sua capacidade de união (Ferracane & 

Condon, 1992; Turner & Meiers, 1993). O objetivo do presente estudo foi avaliar a 

eficácia de diferentes métodos, mecânicos e/ou químicos, que aumentem a 

resistência de união em restaurações utilizando um compósito indireto altamente 

convertido. 

Os testes tradicionais de cisalhamento não são considerados ideais para 

análise da união, já que a distribuição de forças, não sendo uniforme na interface de 

união, faz com que haja uma maior concentração de tensões junto à área de 

aplicação da carga. Desse modo, o material é mais solicitado do que a interface, 

interferindo nos resultados (Della Bona et al., 1995). Nos testes de microtração, a 

avaliação de áreas adesivas menores permitiu que as forças geradas fossem 

concentradas na área de união (Sano et al., 1994). No entanto, a metodologia se 

apresenta bastante crítica. Por estas razões, no presente estudo foi utilizado o teste 

de cisalhamento por extrusão ou chamado de push out, que aplica a carga 

paralelamente à interface de união em áreas aderidas bastante pequenas. Deve ser 

ressaltado que os discrepantes resultados encontrados entre as diversas pesquisas 

sobre resistência de união, podem sofrer influência da metodologia empregada. 

Para os espécimes jateados com partículas de óxido de alumínio, 

independente da aplicação ou não do ácido fluorídrico, do etanol ou do peróxido de 

hidrogênio, podem ser observadas grandes irregularidades na superfície por meio 

das imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (Figura 5.3.4). Estas 

irregularidades proporcionariam um maior embricamento micromecânico dos 

cerômeros com o cimento resinoso. De fato, podem ser notados valores mais 

elevados de resistência de união para todos os grupos jateados J, JS, JF, JE, JES, 

JP e JPS, quando comparados aos grupos que não foram jateados (F, FS, E, ES, P, 

PS), com exceção do grupo JFS que levou a menores valores, se assemelhando ao 

grupo controle (Figura 5.1.1 e 5.1.2).  

Os maiores valores de resistência de união para os grupos jateados com 

óxido de alumínio, quando comparados com os grupos tratados somente com ácido 

fluorídrico ou com o grupo sem tratamento (Figura 5.1.1 5.1.2), também foram 



 44 

encontrados por diversos autores (Swift et al., 1992 a,b; Brosh et al., 1997; Humell 

1997; Nilsson et al., 2000; Lucena-Martin et al., 2001; Burnett et al., 2004; Özcan et 

al., 2005; Passos et al., 2007; D’Arcangelo & Vanini, 2007; Rodrigues Junior et al., 

2009), que também justificam o resultado com a maior formação de irregularidades 

causada pelo jateamento do que com o ácido fluorídrico e, consequentemente, com 

o maior embricamento micromecânico com o cimento resinoso. 

Os menores valores de resistência de união para o grupo JFS não era 

esperado. Pode ser especulado que o jateamento, ao remover grande quantidade de 

matriz orgânica, tenha deixado maior quantidade de partículas de carga expostas, 

tornando-as mais passíveis de sofrer a atuação do ácido fluorídrico, dissolvendo-as 

parcialmente. Não sendo aplicado o silano, ocorreria somente a penetração do 

agente cimentante nas irregularidades superficiais, aumentando a união (JF>C). 

Com a aplicação do silano, além do embricamento micromecânico, ocorreria uma 

união química deste com a porção orgânica dos cimentos resinosos e com a porção 

inorgânica das partículas de carga (Matinlinna et al., 2004) que foram expostas pelo 

jateamento e condicionadas com ácido fluorídrico. Esta forte união pode ter causado 

um destacamento das partículas de carga que foram condicionadas durante a 

execução do ensaio de push out, levando a menores valores de resistência de 

união. Este destacamento estaria associado à desorganização da camada de silano 

existente ao redor das partículas de carga. Embora o tempo de imersão em água 

destilada dos espécimes até o momento da execução do teste, ter sido apenas de 

24hs, a porosidade causada pelo condicionamento com o ácido fluorídrico poderia 

permitir a penetração de uma monocamada de água para as partículas de carga, 

que desorganizariam a camada de silano, enfraquecendo também a união entre 

matriz-carga (Özcan et al., 2005), o que facilitaria o destacamento das mesmas. Esta 

associação jateamento-ácido fluorídrico-silano também não foi recomendada por 

outros autores (Swift et al., 1992a, Shortall et al., 1996; Imamura et al., 1996), já que 

também diminuiu os valores de resistência de união.  

Quando o cerômero foi tratado somente com ácido fluorídrico, a análise por 

meio de microscopia eletrônica de varredura permitiu verificar uma pequena 

quantidade de irregularidades superficiais e poros (Figura 5.3.2), provavelmente 

causadas pela dissolução das poucas partículas de carga expostas pelo ácido. Esta 

pequena quantidade de alteração superficial não foi eficiente em aumentar a 

resistência de união, sendo que os valores encontrados com tal tratamento foram 
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menores do que os encontrados para o grupo controle não tratado, no que 

concordam Lucena-Martin et al. (2001) que, em reparos de compósitos encontraram 

resultado semelhante. O ácido fluorídrico aplicado pode ter sido muito agressivo, 

amolecendo a matriz orgânica (Swift et al., 1992b), o que contribuiria para os mais 

baixos valores de resistência de união encontrados para este grupo.  

Contrariamente, há estudos que verificaram um aumento dos valores de 

resistência de união quando utilizado o tratamento com ácido fluorídrico, quando 

comparados aos grupos sem tratamento (Burnett et al., 2004; Yesilyurt et al., 2009) 

ou aos grupos jateados (Hori et al., 2008). No estudo de Hori et al. (2008), foram 

utilizados discos de resina asperizados com uma lixa de granulação 600, sendo 

avaliada a união com o cimento resinoso. Esta asperização pode ter promovido um 

melhor embricamento mecânico, aumentando os valores de união, camuflando a 

real atuação do ácido fluorídrico. Além disso, a concentração e o tempo utilizados do 

ácido fluorídrico foram bastante inferiores (1%, 30s) à do presente estudo, o que 

poderia levar a uma menor degradação da superfície, que poderiam prejudicar a 

união (Swift et al., 1992b). No estudo de Yesilyurt et al. (2009), foi utilizada a mesma 

concentração e o mesmo tempo de aplicação utilizados para o ácido fluorídrico no 

presente estudo, ao testarem a resistência de união em reparos de compósitos. No 

entanto, o compósito nanoparticulado (Filtek Supreme, 3MESPE), não sendo ativado 

adicionalmente como o Sinfony, pode ter alcançado menor grau de polimerização. 

Pode ser especulado que, a maior atuação do ácido fluorídrico nesta matriz orgânica 

menos convertida e, conseqüentemente, nas partículas de carga, poderiam ter 

aumentado os valores de resistência quando comparados com o grupo controle não 

tratado. O fato de ser nanoparticulado, isto é, possuir reduzido tamanho das 

partículas de carga, leva a uma maior área de superfície, formação de 

nanoaglomerados, que poderia ser condicionada com o ácido, permitindo um maior 

embricamento mecânico e melhores valores de união.  

Os valores maiores de resistência de união alcançados para o grupo 

condicionado com ácido fluorídrico, comparados aos do grupo controle, tanto no 

estudo de Yesilyurt et al. (2009), como no de Burnett et al. (2004), também podem 

ser explicados pela aplicação de agentes adesivos e/ou do silano após a aplicação 

do ácido fluorídrico, o que poderia interferir nos resultados. De fato, no presente 

estudo, quando aplicado o silano nos espécimes tratados com ácido fluorídrico, os 

valores de resistência de união se elevaram, assemelhando-se aos do grupo 
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controle. Outros estudos também encontraram valores semelhantes para o grupo 

não tratado e o grupo tratado com ácido fluorídrico, seguido da aplicação do silano 

(Brosh et al., 1997; Hori et al., 2008; D’Arcangelo & Vanini, 2007). Talvez, 

diferentemente do que ocorreu com o grupo JFS, apenas pequenas porções de 

partículas de carga estariam expostas à ação do ácido. Estas poderiam se unir 

quimicamente ao silano, sendo mais difícil de destacarem da matriz orgânica, já que 

estariam parcialmente englobadas por esta, promovendo uma melhoria nos 

resultados de resistência de união, igualando-os aos encontrados com o grupo 

controle. Além disso, a aplicação do silano poder ter melhorado o molhamento da 

superfície (Bouschlicher et al., 1997). Swift et al. (1994), ainda sugeriram que a 

acidificação da superfície tratada com o ácido fluorídrico também poderia contribuir 

para a melhor efetividade da aplicação do silano. Nos grupos que não sofreram 

jateamento e foram silanizados, é difícil visualizar, nas fotomicrografias, a película do 

silano sobre a superfície dos espécimes (Figura 5.3.2).  

Já para os grupos que foram jateados e silanizados, apesar da topografia ser 

bastante parecida, pode ser notada uma fina película do silano sobre a superfície 

para todos os grupos (Figuras 5.3.3 e 5.3.4). Como observado na figura 5.1.1, a 

aplicação do silano após o jateamento não aumentou significativamente os valores 

de resistência de união, no que concordam outros autores (Swift et al., 1992a; 

DÁrcangelo & Vanini, 2007; Hori et al., 2008; Rodrigues Junior et al., 2009), sendo 

responsável pelos melhores resultados de resistência de união nos grupos jateados 

e jateados e silanizados, apenas o embricamento mecânico .  

Com relação aos espécimes tratados com etanol (grupo E), menores valores 

de resistência de união foram encontrados quando comparados ao controle (Figura 

5.1.1). Na fotomicrografia destes espécimes (Figura 5.3.2), podem ser observadas 

imagens semelhantes para estes grupos e o controle. A imersão de compósitos no 

etanol tem mostrado potencializar os efeitos deletéricos oriundos do processo de 

degradação, por apresentar parâmetro de solubilidade próximo ao dos polímeros 

(Asmussem & Peutzfeldt, 2003; Ferracane 2006). Como sua concentração parece 

influenciar nos efeitos de degradação, já que menores valores de dureza foram 

encontrados com o etanol absoluto do que com o etanol a 75% (Schneider et al., 

2008), no presente estudo, foi utilizado o etanol a 96% com a finalidade de 

potencializar seus efeitos. Ao verificar a resistência de união de um compósito a um 

cimento (Panavia F, Kuraray, Japão), os autores relataram que a aplicação do etanol 
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por 10s não influenciou significativamente na união obtida, embora a média dos 

valores de resistência de união encontrados para este grupo tenham sido menores 

do que a encontrada para o grupo sem tratamento (Caneppele et al., 2010). Para 

pinos de fibra de vidro e de carbono, a aplicação do etanol durante 3 minutos 

também não afetou os valores de resistência de união, que foram menores do que 

os encontrados quando os pinos foram jateados (Prithviraj et al., 2010). 

Provavelmente, no presente estudo, como o tempo de aplicação foi maior (5 

minutos), um amolecimento da superfície do cerômero pode ter ocorrido e 

influenciado negativamente nos valores de resistência de união. Semelhantemente 

ao tratamento com ácido fluorídrico, a aplicação do silano anulou o efeito negativo 

da aplicação do etanol na resistência de união, comparando-se aos resultados 

encontrados com o grupo controle (ES=C). Baseado na argumentação apresentada 

por Papacchini et al. (2007), como a superfície do cerômero foi somente secada com 

ar, moléculas de etanol poderiam ficar aprisionadas nas irregularidades da superfície 

jateada, aumentando a interação com o silano Ceramic Primer (3MESPE), que 

possui também como solvente o etanol. Desse modo, a molhabilidade do cimento 

resinoso na superfície do cerômero com a aplicação do silano aumentaria, elevando 

também os valores de resistência de união.  

Já quando o etanol foi aplicado posteriormente ao jateamento, observou-se um 

aumento dos valores de resistência de união (JE=JES>J=JS). É fato que a matriz 

orgânica apresenta menor dureza superficial do que a partícula de carga, sendo 

portanto, mais susceptível à ação mecânica do jateamento. Desse modo, nos 

espécimes jateados, maior quantidade de partículas de carga poderiam ficar 

expostas e uma menor quantidade de matriz orgânica pode ter sofrido ação do 

etanol, reduzindo seu efeito negativo na resistência de união, como foi observado 

para o grupo E.  

O tratamento com peróxido de hidrogênio 24%, durante 10 minutos, foi 

escolhido para o presente estudo por ser considerado o procedimento mais simples 

e efetivo no condicionamento de materiais poliméricos a base de metacrilatos (Vano 

et al., 2006). No entanto, sua aplicação não levou a resultados melhores de 

resistência de união, mas valores menores do que o grupo controle foram 

encontrados (P<C). Quando aplicado o silano, os valores se elevaram, 

assemelhando-se aos encontrados para o grupo controle (PS=C), resultado 

semelhante ao encontrado por Papacchini et al. (2007) no estudo de reparos de 
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compósitos diretos, onde também foi aplicado o silano após tratamento da superfície 

com peróxido de hidrogênio. Como já abordado por outros autores, uma quebra das 

ligações C=C e C—C dos polímeros e sua transformação em grupamentos hidroxila, 

poderia ocorrer por meio do processo de oxidação causado pelo peróxido de 

hidrogênio. Papacchini et al. (2007) especularam que os grupamentos OH— na 

resina hidroperoxidada podem funcionar como sítios ativos funcionais que reagiriam 

com o silano, promovendo molhabilidade e adesão química via forças de Van der 

Walls’ e ligações covalentes. Desse modo a ação do silano seria positiva, 

aumentando os valores de resistência de união. Além disso, o etanol contido como 

solvente no silano utilizado (Ceramic Primer, 3MESPE) poderia minimizar ou reverter 

o efeito inibitório do peróxido de hidrogênio na polimerização do cimento resinoso, 

ao remover resíduos de oxigênio (Kum et al., 2004).  

Após o jateamento, o peróxido de hidrogênio também não foi capaz de 

aumentar os valores de união (JP=J=JS). No entanto, quando aplicado o silano, a 

resistência de união aumentou, alcançando valores significativamente superiores 

(JPS>J=JS). A atuação positiva do silano em superfícies tratadas com peróxido de 

hidrogênio já foi comentada anteriormente.  

Convém ressaltar que, nas fotomicrografias dos grupos JE, JES e JPS (Figura 

5.3.4) que apresentaram maiores valores de resistência de união, quando 

comparados aos grupos J e JS (Figura 5.3.3), não podem ser observadas diferenças 

na topografia superficial indicando uma influência mais química do que mecânica 

nos resultados encontrados. 

Com relação aos tipos de falhas ocorridas, pode ser observado na tabela 5.2.1 

que a quantidade de falhas coesivas ou mistas encontradas foi maior para os grupos 

jateados J, JS, JF, JE, JES, JP e JPS do que para os grupos não jateados, resultado 

encontrado também em outros estudos (Nilsson et al., 2000; Lucena-Martin et al., 

2001; Oca et al., 2008; ; Rodrigues Junior et al., 2009). Este achado está de acordo 

com os valores mais elevados de resistência de união encontrados neste estudo 

(Figuras 5.1.1 e 5.1.2) para este grupos. Contrariamente, para o grupo JFS, o maior 

número de falhas foi adesiva e nenhuma foi coesiva, o que pode ser explicado pelos 

menores valores de resistência de união encontrados para este grupo. Para todos os 

grupos não jateados, o número de falhas adesivas foi maior, o que também está de 

acordo com os menores valores de resistência de união (Figuras 5.1.1 e 5.1.2). 

Desse modo, parece haver uma relação direta entre o número de fraturas coesivas 
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ou mistas com o aumento nos valores de resistência de união, situação encontrada 

em vários estudos (Nilsson et al., 2000; Lucena-Martin et al., 2001; Oca et al., 2008; 

Rodrigues Junior et al., 2009). Diferentemente do presente estudo, maior número de 

falhas mistas e coesivas (Burnett et al., 2004) ocorreram para o grupo tratado com 

ácido fluorídrico, o que pode ser justificado pelos mais elevados valores de 

resistência de união encontrados para este grupo, quando comparados ao controle.  

Pelo o que foi exposto anteriormente, verificou-se uma ação bastante efetiva do 

jateamento em melhorar a união do cerômero à estrutura dentária. Já a ação do 

ácido fluorídrico é duvidosa, e a do etanol e do peróxido de hidrogênio foi efetiva 

somente nos grupos jateados. No entanto, estudos adicionais utilizando outros 

materais e condições experimentais deveriam ser realizados para avaliar a atuação 

destas substâncias, já que a sua concentração e o tempo de aplicação, bem como a 

composição dos cerômeros poderiam influenciar nos resultados obtidos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Dentro das limitações do presente estudo, as seguintes conclusões podem ser 

feitas: 

 

 O jateamento com óxido de alumínio foi eficaz no tratamento de superfície do 

cerômero estudado, levando a maiores valores de resistência de união à estrutura 

dentária do que os grupos não jateados; 

 

 A aplicação do peróxido de hidrogênio, seguido da aplicação do silano na 

superfície do cerômero jateada foi um tratamento efetivo em aumentar os valores de 

resistência de união, quando compara aos grupo jateados ou jateados e silanizados;  

 

 A aplicação do etanol, com ou sem aplicação posterior do silano, na superfície do 

cerômero jateada foi um tratamento efetivo em aumentar os valores de resistência 

de união, quando comparados ao grupo jateado e ao grupo jateado e silanizado; 

 

 O ácido fluorídrico, o etanol, e o peróxido de hidrogênio, aplicados isoladamente, 

levaram a menores valores de resistência de união do que o grupo controle. 

 

 A aplicação do silano levou a resultados positivos somente para alguns tipos de 

tratamento (F, E, P e JP), não apresentando influência negativa nos resultados de 

resistência de união. 

 

 O número de falhas coesivas e mistas apresentou uma relação positiva com os 

valores de resistência de união, ou seja, quanto maior o número de falhas coesivas, 

melhor a união com o substrato dentário. 
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