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RESUMO 

 

 

Zawadzki V. Influência de diferentes tratamentos de superfície na resistência de 

união de reparos compósito-compósito. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2013. 

 

 

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

na resistência de união (RU) em reparos de compósito-compósito (3M ESPE). 

Discos de diferentes compósitos (Z350, Z3; Z25, Z2; P90, P) foram obtidos com 

auxílio de uma matriz metálica com 5mm de altura e 10mm de diâmetro. Ciclagem 

térmica (1000 ciclos, 5°C/55°C) e asperização da superfície (lixa d’água 320) foram 

realizadas previamente aos seguintes tratamentos: C- sem tratamento (controle); J- 

jateamento com óxido de alumínio (50µm); E- jateamento com óxido de alumínio 

(50µm) + aplicação do etanol por 5 min; e S- silicatização. Após aplicação de um 

agente silano, o sistema adesivo Single Bond 2 foi utilizado nos compósitos 

metacrílicos e o sistema adesivo silorano, na P90. Posteriormente, os discos foram 

inseridos na matriz, com 12mm de altura e novo compósito foi inserido sobre os 

discos envelhecidos e tratados. Ciclagem termo-mecânica foi realizada (1000 ciclos 

a 5°C/37°C/55°C e 300.000 ciclos a 98N e 2,5Hz), sendo os cilindros seccionados 

em palitos (1mmX1mm) e submetidos ao ensaio de microtração na máquina de 

ensaio universal, com velocidade de 0,5mm/min. ANOVA de dois fatores e teste de 

Tukey (5%) foram realizados, verificando-se que o jateamento ou a silicatização 

levaram aos melhores valores de RU para os compósitos metacrílicos. O silorano 

respondeu similarmente aos tratamentos estudados. Os grupos C e JE não foram 

diferentes entre si. O grupo Z2JE apresentou menores valores de RU comparado 

aos demais tratamentos. Conclusão: A silicatização e o jateamento deveriam ser a 

primeira escolha para tratamento de superfície de compósitos, já que são capazes 

de aumentar os valores de RU. A utilização do etanol após jateamento foi prejudicial 

para o compósito Z250, devendo ser evitada. 

 

Palavras-chave: Resistência de união; compósitos; tratamentos de superfície; 

microtração.



 
 

ABSTRACT 

 

 

Zawadzki V. Influence of diferents surface treatments on bond strength of composite 

resin repairs. [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2013. 

 

 

The purpose of the present study was to assess the influence of different surface 

treatments on bond strength (BS) of composite resin repairs (3M ESPE). Composite 

discs samples (Z350, Z3; Z250, Z2; P90, P) were obtained with a metal matrix (5mm 

in heigth X 10mm in diameter). Composite discs were thermocycled (1000×, 5-55° C) 

and had its flat surface roughned (silicon paper 320), prior to the following 

treatments: C- untreated (control), J- sandblasting with aluminum oxide (50μm); JE- 

sandblasting with aluminum oxide (50μm) + ethanol (99%) for 5 min, or S- 

silicatization. A silane agent was applied to all groups. The Adhesive system Adper 

Single Bond 2 was applied on the surface of methacrylate resins and the Adhesive 

System Silorane on the surface of the composite P90. Afterwards, composite discs 

were inserted in a metal matrix (12mm in height) and a new composite, of same trade 

mark, was inserted over the aged and treated discs. Thermo-mechanical cycling was 

conducted (1000× at 5-37-55°C and 300 000×, with a force of 98N and 2.5Hz). 

These discs were cut into sticks (1mmX1mm) and subjected to a microtensile test in 

an universal testing machine, with a speed of 0.5 mm/min. Two-way ANOVA and 

Tukey's test (5%) were performed, and it was verified that sandblasting or silica 

coating led to the higher bond strenght values (BS) for the methacrylic composites. 

The silorane responded similarly to all treatments. No statiscally significant difference 

was found between C and JE groups. The ethanol after sandblasting decreased the 

BS values for Z2. Within the limitations of this study, it was concluded that silica 

coating and sandblasting should be the first choice for surface treatment of 

composites, as they could increase the BS values. The use of ethanol after 

sandblasting decreased the BS values for Z2 and should be avoided. 

 

Keywords: Bond strength; composites; surface treatments; microtensile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os compósitos restauradores tem sido, nos últimos anos, objeto de constante 

estudo, o que tem levado ao desenvolvimento de materiais com propriedades 

mecânicas superiores. No entanto, clinicamente, fraturas e descoloração das 

restaurações ainda são encontradas, sendo necessária a substituição das 

restaurações ou, de modo mais conservador, a realização de seus reparos, desde 

que manchamento ou recorrência de cáries não estejam presentes. 27 A realização 

de reparos diminuiria a remoção de tecido dentário sadio, o aumento do tamanho da 

cavidade, o risco de fratura coronária e de exposição pulpar. 29 

Ao contrário dos compósitos recém-polimerizados que possuem duplas 

ligações C=C que poderiam se ligar aos monômeros dos novos incrementos de 

compósito,16,67 os compósitos envelhecidos possuem poucas ou inexistentes duplas 

ligações C=C.10,16,78 Além da matriz orgânica menos reativa, as partículas 

inorgânicas estariam desprovidas de silano e seriam incapazes de se ligarem 

quimicamente ao novo compósito a ser adicionado.78 Isto se deve à lixiviação de 

certos componentes do compósito, à absorção de água pela matriz resinosa e ao 

longo da interface matriz-carga que leva à degradação do silano e ao desgaste da 

superfície pela perda da matriz e das partículas de carga.23,76  

Como a alteração da composição influencia diretamente na resistência de 

união em reparos,8 tratamentos de superfície têm sido propostos com o intuito de 

melhorar a resistência de união entre compósitos. Dentre eles, podemos citar o 

jateamento com óxido de alumínio e a silicatização, que tem mostrado aumentar a 

rugosidade da superfície, de modo a permitir a ocorrência de um melhor 

embricamento micro-mecânico entre os materiais, levando, na maioria dos estudos, 

a melhores valores de resistência de união. 44,56,63,65,67,68,69,83,84 A silicatização 

promoveria, além do aumento da rugosidade de superfície, uma melhor união 

química, por meio do silano, entre a sílica incrustrada na superfície do compósito a 

ser reparado e o novo compósito.  

Apesar do jateamento com óxido de alumínio, seguido da aplicação do agente 

adesivo, ter resultado em reparos com resistência de união semelhante à força 

coesiva de um compósito original,61,72 este comportamento não pode ser 

generalizado para todos os tipos de compósito, já que as composições dos materiais 
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comerciais são diversas bem como a resposta aos diversos tratamentos de 

superfície que visam melhor união entre os compósitos.7,18,36,42,56 

Com relação a tratamentos químicos, o ideal seria que o agente intermediário 

utilizado para confeccionar um reparo, solubilizasse o material de base, penetrando-

o e estabelecesse uma união química com o material de reparo.77 O etanol, por ser 

um solvente de matéria orgânica ao apresentar parâmetro de solubilidade próximo 

ao dos polímeros metacrílicos,2,21 poderia amolecer a superfície do compósito.71 Foi 

ainda especulado em prévio estudo que o solvente presente no adesivo dentário 

poderia amolecer e gelificar a superfície e a sub-superfície de compósitos.60 Diante 

disto, a penetração dos monômeros dos sistemas adesivos poderia ocorrer mais 

facilmente, permitindo o estabelecimento de ligações destes com a matriz resinosa e 

as partículas de carga do compósito envelhecido.  

Desse modo, diante da possibilidade da utilização do álcool como agente de 

tratamento de superfície e da variabilidade na resposta dos compósitos aos 

diferentes tratamentos, o objetivo do presente estudo foi investigar a influência de 

alguns tratamentos de superfície na resistência de união entre um compósito 

envelhecido e um novo, bem como se esta ação seria diferente para materiais de 

composição diversa. Foi também objetivo verificar se haveria um tratamento de 

superfície mais indicado para todos os compósitos estudados. A hipótese do 

presente estudo é que o tipo de compósito e o tipo de tratamento de superfície são 

capazes de influenciar na resistência de união em reparos compósito-compósito. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Composição dos compósitos odontológicos 

 

Os compósitos resinosos odontológicos são materiais constituídos por uma 

matriz orgânica polimérica, repleta de ligações cruzadas, reforçados com partículas 

de carga inorgânica, tipicamente feito de vidro radiopaco. Um agente de união para 

ligar a carga inorgânica à matriz orgânica, chamado silano, e elementos químicos 

que promovem a reação de polimerização também estão presentes.22 O 

componente mais comum da matriz polimérica resinosa é o monômero Bis-GMA 

(bisfenol-A glicidil metacrilato).16,22  

Devido ao alto peso molecular dessa molécula, o Bis-GMA é extremamente 

viscoso à temperatura ambiente, tornando difícil a incorporação de carga à matriz 

resinosa.22 A incorporação de partículas de carga é primordial nestes materiais para 

melhor suas propriedades físicas.66 A presença de um agente silano unindo a matriz 

orgânica às partículas de carga é necessária para assegurar elevadas propriedades 

mecânicas.80 

Desse modo, diluentes à base de dimetacrilatos foram incorporados com o 

objetivo de tornar o material mais fluido, permitindo a inserção de partículas de 

carga. Os principais diluentes utilizados são o TEGDMA (trietileno glicol 

dimetacrilato), o UDMA (uretano dimetacrilato), o EDMA (etileno glicol dimetacrilato) 

e EGDMA.6,52,80 

Em contrapartida, a incorporação desses diluentes aumenta a contração de 

polimerização desses materiais, pois quanto menor o tamanho molecular do 

monômero, maior a sua quantidade e maior o número de ligações covalentes que 

ocorrerão durante a reação de polimerização. Além disso, a maior mobilidade 

desses monômeros, devido ao seu menor peso molecular, levaria a um grau de 

conversão maior, e consequentemente, a uma maior contração.16,34 Esta contração 

do material, que varia entre 1,5 e 5%,20 pode levar ao desenvolvimento de tensões 

na interface adesiva81 e, consequentemente, à desadaptação das margens da 

restauração às paredes cavitárias, causando cáries secundárias e manchamento 
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marginal, além de poder causar sensibilidade.27,73 Segundo Asmussem 2003,2 os 

compósitos com matriz à base de UDMA/TEGDMA, apresentam um grau de 

conversão de 70% e exibem uma superior resistência ao desgaste, enquanto que 

compósitos com matriz à base de Bis-GMA/TEGDMA, apresentam um grau de 

conversão de 55%. Compósitos à base de TEGDMA, são mais susceptíveis a 

degradação, devido a hidrofilicidade deste componente em relação aos compósitos 

à base de Bis-GMA.55,58 

Além dos monômeros citados anteriormente, o bisfenol A glicidil dimetacrilato 

etoxilado (Bis-EMA, Figura 1) tem sido investigado e utilizado como componente 

alternativo para compósitos odontológicos.73,74 Este monômero é estruturalmente 

semelhante ao Bis-GMA, com um grupamento fenil central rígido, sem, entretanto, 

apresentar os dois radicais hidroxil pendentes, que por sua vez são responsáveis 

pela sorção de água e principalmente pela alta viscosidade do Bis-GMA, devido às 

fortes pontes de hidrogênio que formam com os radicais carbonil.38,52 Dessa forma, o 

Bis-EMA poderia minimizar ou mesmo eliminar o uso do TEGDMA como diluente, 

reduzindo a contração de polimerização do material e consequentemente a tensão 

de contração. 

 
 

Figura 2.1 – Estrutura química dos monômeros Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA 
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A tensão de contração se desenvolve quando a contração durante a 

polimerização do material ocorre e este torna-se rígido, resistindo ao escoamento. 

Os fatores que estão associados à tensão de polimerização gerada por um 

compósito são: (1) a sua contração de polimerização; (2) o escoamento interno do 

material, ligado ao seu módulo de elasticidade e (3) a cinética de polimerização, ou 

seja, a velocidade de polimerização.17,20 

 Em virtude dos vários problemas causados pela contração dos materiais 

poliméricos e das tensões geradas na interface de união com o dente, diferentes 

monômeros foram estudados para reduzir a contração de polimerização, sem 

comprometer as propriedades físicas e de manipulação desses materiais, 

culminando no desenvolvimento dos siloranos. 

O primeiro e único compósito odontológico a base de silorano com nome de 

Filtek P90, é composto por um monômero híbrido derivado de duas estruturas 

diferentes: os siloxanos e os oxiranos, resultando em uma estrutura com anéis 

(Figura 2).82 

 

 

Figura 2.2 – Demonstração da química Silorano. (Perfil Técnico do Produto) 

 

A combinação desses dois componentes químicos, o Siloxano e Oxirano, 

confere biocompatibilidade, hidrofobia e baixa contração de polimerização ao 

material. A cadeia polimérica dos siloranos é formada a partir da abertura do anel 

catiônico e ocorre após a ação de três componentes iniciadores: a canforoquinona é 

usada como fotoiniciador e capta o espectro de luz do aparelho fotoativador, um 

doador de elétrons age por processo de óxido-redução e decompõe o terceiro 

elemento do sistema, o sal de iodônio, em um cátion ácido que inicia o processo de 

polimerização com a abertura dos anéis do monômero.82 Esta abertura dos anéis 

provoca expansão da molécula, o que compensa, em parte, a contração de 
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polimerização. Desse modo, sendo menor a contração final, as tensões geradas 

pelo processo de polimerização são menores quando comparadas aos compósitos à 

base de metacrilatos.34,52 Entretanto, apesar das vantagens supracitadas, as resinas 

Filtek P90, apresentam a desvantagem de que seu uso está associado e limitado ao 

seu sistema adesivo.  

Outro fator que interfere significativamente nas propriedades dos compósitos 

odontológicos, é a incorporação de partículas de carga como o quartzo, a sílica ou o 

vidro de fluorsilicato de alumínio.85 A natureza destas partículas, como elas são 

obtidas e a quantidade adicionada no compósito irão decidir as propriedades 

mecânicas do material.66 Quanto maior o conteúdo inorgânico, e menor o tamanho 

da partícula de carga, melhores as propriedades mecânicas dos compósitos, pois é 

menor a quantidade de matriz resinosa, fator que também reduz a contração de 

polimerização.22  O aumento do módulo de elasticidade dos materiais com elevado 

conteúdo inorgânico pode levar ao desenvolvimento de maiores tensões na interface 

de união durante a polimerização, pois apresentam menor capacidade de escoar na 

fase pré-gel, devido à maior rigidez.6,40  

Com relação ao tipo de partículas, as resinas compostas podem ser 

classificadas em:22  

a. Resinas compostas Macroparticuladas: foram as primeiras a serem 

comercializadas compostas por partículas de sílica coloidal com tamanho médio 

de 10 a 50µm. Não são mais utilizadas. 

b. Resinas compostas Microparticuladas: compostas por partículas de sílica 

coloidal com tamanho médio de 0,04 a 0,4µm. Exemplo comercial: Durafill 

(Heraeus Kulzer GmbH). 

c. Resinas compostas Híbridas: compostas de uma combinação entre dois tipos 

de diferentes partículas: sílica coloidal e partículas de vidro. O tamanho das 

partículas varia entre 1 a 5µm. Exemplos comerciais: Filtek Z250 (3M/ESPE); 

Filtek P90 (3M/ESPE); Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent); Esthet-X (Dentsly 

Brasil).    

d. Resinas compostas Nanoparticuladas: compostas por substâncias inorgânicas 

de dimensões nanométricas, que contêm 100% de nanopartículas todas abaixo 

de 100nm, geralmente entre 0,1 a 100nm. Exemplos comerciais: Filtek Z350 

(3M/ESPE).  
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e. Resinas compostas Nanohíbridas: contém partículas de vidro trituradas e 

algumas nanopartículas de 40 a 50nm. Exemplos comerciais: 4 Seasons 

(Ivoclar Vivadent); Esthet-X (Dentsply Caulk). 

 

2.2 Reparos de restaurações efetuadas com compósitos 

 

 

Apesar da inquestionável evolução das resinas compostas no que se refere 

ao aumento de resistência das restaurações, constata-se com certa frequência, a 

ocorrência de fraturas coesivas e de desgaste químico e mecânico na superfície das 

restaurações feitas deste material. Além disso, outras ocorrências, como 

descoloração marginal, falhas de adesão e de contorno e manchamento26,27,50,51,57 

podem ser verificadas, o que leva à necessidade de sua substituição. Isto provoca 

uma nova instrumentação da cavidade e acaba resultando no aumento de suas 

dimensões, podendo atingir áreas não relacionadas ao defeito que levou ao fracasso 

da restauração.15 

Uma alternativa seria realizar um reparo na restauração defeituosa 

removendo-se parte dela e completando-a com uma nova camada de resina 

composta.26,57 Este procedimento é mais conservador da estrutura dental, 

promovendo um aumento da longevidade da restauração, com baixo custo, em um 

menor tempo de consulta, sem comprometer o dente envolvido.15,18,31,54 

Desse modo, o reparo traz como vantagens, quando comparado à 

substituição total da restauração, um menor enfraquecimento do remanescente 

dentário e a preservação das condições pulpares.69 Entretanto a seleção do 

tratamento deve ser fundamentada nas condições clínicas apresentadas, na 

qualidade do material envolvido e na expectativa da longevidade do reparo. A 

presença de cárie secundária, a quantidade de material a ser removido, a análise da 

extensão, da localização e do tamanho do defeito, são condições que também 

devem ser analisadas para se indicar esse recurso. 
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2.2.1 Influência da composição do material na resistência de união em reparos 

compósito-compósito 

 

Os materiais restauradores a base de metacrilato presentes no mercado 

apresentam uma grande variação no tamanho, volume, distribuição, morfologia, 

composição química e quantidade das partículas de carga, além de apresentar uma 

variação na composição da matriz monomérica. A especificação nº7 ANSI/ADA 

(1993) permite a associação de diferentes compósitos desde que haja equivalência 

entre suas matrizes orgânicas onde resinas híbridas poderiam ser associadas a 

resinas de micropartículas, desde que apresentassem mesma matriz orgânica. 

No entanto, o que se encontra na literatura é bastante diverso. As 

características dos compósitos foram mencionadas como responsáveis pela 

variação nos valores resistência de união quando reparos de compósitos foram 

estudados.4 Neste estudo, elevados ou mais elevados valores de resistência de 

união foram encontrados quando o reparo foi realizado com resinas homólogas, 

devendo esta associação ser recomendada, porém não obrigatória, já que valores 

elevados também foram encontrados com a associação de compósitos de diferente 

composição. Outro estudo também não encontrou significativo aumento do valor de 

resistência de união quando compósitos de composição idênticas, ou seja, resinas 

homólogas, foram utilizadas para a confecção do reparo, quando comparados a 

reparos realizados com compósitos de diferentes composições.72 Ozcan (2010),59 

também verificou em seu estudo sobre reparos que não houve diferenças entre as 

resinas nanohíbridas e microhíbridas, nem quando estas foram associadas, quando 

a resistência de união em reparos foi estudada. Já Rodrigues-Junior et al. (2010),69 

encontraram maiores valores de resistência de união para os compósitos 

microhíbridos em relação aos nanopartículados, quando reparados com seus 

homólogos. 

Em relação ao compósito P90, apesar do seu fabricante recomendar a 

realização de reparos com materiais a base de silorano, estudos verificaram que o 

mesmo poderia ser reparado também com compósito metacrílico, sendo 

recomendada a utilização de um silano e um sistema adesivo como agentes 

intermediários.36,83 Esta associação de compósitos, em outro estudo,46 teve seus 

valores de resistência de união dependentes do tipo de adesivo utilizado, sendo 

mais elevados quando utilizados o sistema adesivo silorano e o Clearfil Repair, 
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adesivo que contém um agente silano em sua composição. Giachetti (2012)25 e 

Terzvergil-Mutlay et al. (2008),79 também demonstraram ser possível a união entre 

compósitos a base de silorano e de metacrilato, desde que um adesivo metacrílico 

fosfatado (Sistema adesivo Silorano) fosse utilizado como agente intermediário.  

Além disso, os valores de resistência de união não foram diferentes quando as 

associações metacrilato-metacrilato, silorano-sistema adesivo silorano-metacrilato e 

silorano-silorano foram testadas.25 Já para compósitos não envelhecidos, a 

associação metacrilato-metacrilato mostrou maiores valores de resistência de união 

do que a associação silorano-silorano.79 

Um estudo clínico comparou o desempenho de um compósito metacrílico e de 

um compósito a base de silorano quando utilizados para reparos de compósitos 

metacrílicos. Foram analisadas a adaptação marginal, a sensibilidade pós-

operatória, a forma anatômica, a rugosidade superficial, a descoloração marginal e a 

presença de cáries secundária, não sendo detectadas diferenças significantes entre 

os diferentes materiais utilizados para os reparos efetuados.64  

O compósito silorano também mostrou ser um excelente material para 

utilização como reparo com outros tipos de compósitos metacrílicos (microhíbridos, 

nanohíbridos e compactáveis), comportamento este explicado por sua baixa 

contração de polimerização e possivelmente baixa ocorrência de falhas na área da 

união, mesmo quando utilizados adesivos a base de metacrilato.4 No entanto, em 

outro estudo, na associação entre compósito a base de metacrilato e outro a base 

de silorano, a resistência de união foi prejudicada quando o sistema adesivo silorano 

não foi utilizado.46 

De acordo com o que foi abordado, o sucesso alcançado na união entre os 

compósitos na confecção de reparos parece depender do substrato.4 Esse fato faz o 

sucesso clinico do reparo mais difícil de ser previsto, pois a maioria das vezes é raro 

saber qual foi o tipo de resina utilizada no substrato. 

 

 

2.3 Tratamentos de superfície para reparos de compósitos 

  

 

Vários estudos verificaram que os compósitos odontológicos sofrem uma 

degradação ao longo do tempo. Os efeitos causados pela mudança de pH do meio 
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oral,3 pela ação das enzimas salivares37 e por permanecerem em um meio 

úmido,28,55 tem sido frequentemente estudado. Conforme descrito na literatura um 

compósito recém-polimerizado, exposto ao oxigênio da atmosfera, apresenta uma 

camada não polimerizada, em decorrência da inibição provocada por tal elemento 

químico.16,33,78 Esta camada possui duplas ligações C=C que não sofreram 

reação16,67 e que poderiam se ligar aos novos incrementos de compósito. No 

entanto, a superfície desgastada da restauração antiga consiste em uma matriz 

orgânica já maturada e, portanto, menos reativa, sem a camada inibida pelo 

oxigênio, além de poder ter sofrido lixiviação dos monômeros não reagidos e 

absorção de água, enfraquecendo a estrutura de polímeros. Também,  a cobertura 

de silano nas partículas inorgânicas pode ter sofrido degradação pela água, 

dificultando a sua união química ao novo compósito.12,55,57,63,78 

Segundo Brosh et al.,9 a união entre o compósito a ser reparado e o 

compósito novo poderia ocorrer através de 3 mecanismos distintos: (1) união 

química com a matriz orgânica; (2) união química com as partículas de carga 

expostas, e (3) embricamento micromecânica na superfície a ser reparada. Portanto, 

com a finalidade de melhorar a resistência de união entre o compósito envelhecido e 

o compósito utilizado para o reparo, diversos tipos de tratamentos de superfície têm 

sido estudados. Estes tratamentos podem ser químicos, mecânicos ou uma 

associação dos dois tipos de tratamento pode ser utilizada.  

Os tratamentos mecânicos consistem em obter uma superfície mais rugosa 

possibilitando o embricamento mecânico com a resina adicionada, o que permitiria 

um aumento dos valores de resistência de união. Assim, diversos tratamentos de 

superfície do compósito a ser reparado vêm sendo estudados tais como: 

asperização com pontas diamantadas,12,39,42,61,65,69,83,84 asperização com lixas,44 

jateamento com partículas de óxido de alumínio14,15,42,44,61,69,83,84 e jateamento com 

partículas de óxido de alumínio modificado por sílica, promovendo o que se chama 

de silicatização.42,44,65,68,69,84 

De fato, por aumentar a irregularidade superficial, o jateamento com óxido de 

alumínio ou a silicatização, ao aumentar a área de superfície disponível para 

molhamento pelo sistema adesivo levam a melhores valores de resistência de união, 

tanto com compósitos metacrílicos8,14,15,41,43,44,57,61,63,69,83,84 como com os a base de 

silorano.61,83  
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Verifica-se na literatura, que o jateamento com óxido de alumínio, seguido da 

aplicação do agente adesivo,61,72 resultou em reparos com resistência de união 

semelhante a força coesiva de um compósito original. Vale ressaltar que mesmo 

sem a aplicação de um adesivo, elevados resultados de resistência de união 

puderam ser alcançados após o jateamento.72 

Já a asperização com pontas diamantadas tem levado a menores valores de 

resistência de união quando utilizadas como tratamento de superfície, 

principalmente se comparada ao jateamento com óxido de alumínio.14,15,65 Esta 

diferença dos valores de resistência de união, são relacionadas provavelmente ao 

menor padrão de retenção microscópica produzidas pelo instrumental rotatório. Em 

microscopia eletrônica, foi encontrado um padrão de rugosidade mais regular com 

picos e vales mais unidirecionais com a utilização das pontas diamantadas, 

enquanto que foi observado um padrão tridimensional, com variações na altura dos 

picos e vales, quando da utilização do jateamento.15  

Em estudo anterior,14 já havia sido verificado uma melhor rugosidade 

superficial para o jateamento com óxido de alumínio, explicando a superioridade 

desta técnica para a obtenção de valores mais elevados de resistência de união. Foi 

especulado pelos autores que, embora as partículas do jateamento e da ponta 

diamantada sejam aproximadamente do mesmo tamanho, provavelmente a 

quantidade de partículas de óxido de alumínio do jateamento que desgasta a 

superfície do compósito é maior, o que contribui para uma melhor rugosidade 

superficial. Quando comparado à rugosidade obtida com papel abrasivo (granulação 

600), o jateamento com óxido de alumínio também foi superior, elevando os valores 

de resistência de união em reparos de compósitos.44  

No entanto, alguns estudos18,61 não encontraram diferenças significativas 

entre a asperização com brocas e o jateamento com óxido de alumínio com relação 

aos valores de resistência de união entre compósitos. Como este procedimento foi 

menos efetivo na obtenção de valores de resistência de união semelhante à força 

coesiva do material original e não tem mostrado significantes aumentos na 

resistência de união em reparos nos diversos estudos,14,15,65 Palasuk et al.,61 

acreditam que esta técnica traria resultados menos previsíveis do que o jateamento 

com óxido de alumínio.  

Deve ser ressaltado que, no processo de silicatização (Cojet/Rocatec Soft - 

3M ESPE; Silicoater MD-Heraeus Kulzer), espera-se que as partículas de sílica 
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fiquem incrustradas na superfície da resina fornecendo grupamentos hidroxilas livres 

suficientes para estabelecer uma união com o agente silano, sendo que a aplicação 

de um adesivo aumentaria a afinidade entre as duas camadas de compósito.32 

Também, o aumento da rugosidade superficial, melhoraria o molhamento da 

superfície, permitindo melhor embricamento mecânico. Deste modo, esta técnica 

pode ser considerada um tratamento mecânico e químico.44,65,68,69,83,84 

No entanto, os procedimentos mecânicos de jateamento e silicatização não 

tem mostrado diferenças nos estudos de resistência de união entre 

compósitos.44,69,83 Em outros estudos,56,42 dependendo do tipo de compósito 

estudado, houve diferenças entre estes tipos de tratamento. O jateamento com óxido 

de alumínio (50µm) levou a uma maior profundidade média da rugosidade (15µm), 

com uma tendência a maiores valores de resistência de união do que o jateamento 

com partículas de sílica (30µm), que levou a uma profundidade média de rugosidade 

de 10µm.65 Neste estudo, também não foi encontrada incorporação de partículas 

dentro da superfície do compósito por meio do MEV para os dois tipos de 

jateamento, o que sugere que as diferenças nos valores de resistência de união para 

estes dois tratamentos foram causadas principalmente pelos tamanhos diferentes 

das partículas de pó do que pela diferença na composição química do mesmo. 

Ao contrário dos achados de Rinastiti et al.,67,68 no estudo de Ozcan et al.58 

sobre resistência de união em reparos, não houve diferença entre o tratamento de 

superfície do compósito com jateamento de óxido de alumíno modificado por sílica 

(silicatização), seguida da aplicação de silano e adesivo, e o tratamento da 

superfície apenas com o adesivo, embora o primeiro tenha levado a menos falhas 

prematuras. Já quando comparada ao tratamento com ácido fosfórico seguido da 

aplicação de adesivo, a silicatização seguida da aplicação do silano foi mais efetiva 

em elevar os valores de resistência de união.57  

Além dos tratamentos mecânicos, tem sido testados tratamentos químicos 

tais como a utilização de ácido fosfórico e de ácido hidrofluorídrico. O ácido fosfórico 

parece promover apenas uma limpeza da superfície removendo detritos,42 não 

elevando significativamente os valores de resistência de união quando comparados 

ao jateamento com partículas de óxido de alumínio.18,57,6584 De fato, este ácido foi 

incapaz de criar micro-retenções na superfície de um compósito13, Quando 

comparado ao grupo controle não tratado, este ácido elevou os valores de 

resistência de união em reparos, o que foi atribuído à promoção da limpeza da 
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superfície e a ativação da reatividade entre a superfície da sílica e o silano, 

aumentando o número de ligações Si-OH da superfície da sílica.42 Foi encontrada 

também uma ação positiva deste ácido na união entre compósitos somente em 

restaurações recentes.18 Já Kashi et al.,39 verificou uma diminuição dos valores de 

resistência de união quando o ácido fosfórico foi aplicado.  

Já o ácido hidrofluorídrico parece atuar sobre as partículas de carga, 

permitindo a penetração da água e desorganizando a camada de silano responsável 

pela estabilização da interface carga-matriz. Uma grande porção de partículas de 

carga foi dissolvida pela ação deste ácido, sendo esta erosão dependente do tipo de 

partícula.56 Esta ação tem mostrado levar a uma diminuição dos valores de 

resistência de união em reparos de compósitos.56,6983 Ao contrário, foi encontrado 

um efeito positivo da ação do ácido hidrofluorídrico,42,84 que dependeu do tipo de 

compósito, além da concentração e tempo aplicado deste.  

Vale ressaltar que a composição das partículas de carga parece influenciar 

nos diferentes tratamentos de superfície. Compósitos com partículas de sílica tem 

mostrado reagir positivamente aos ácidos fosfórico e hidrofluorídrico e ao jateamento 

com óxido de alumínio. Já quando presentes partículas de quartzo, somente o 

jateamento com óxido de alumínio resultou em um aumento do valor da resistência 

de união do compósito estudado.42 

O agente silano também é outro elemento que parece exercer alguma função 

no estabelecimento da união entre os compósitos. Os silanos são moléculas que 

possuem dois grupos funcionais: o silanol, que se liga a sílica (partícula inorgânica) 

do compósito resinoso e o grupo organofuncional que co-polimeriza com o 

metacrilato da matriz resinosa.47 A aplicação do agente silano seria indicada para 

estabelecer uma união química entre as partículas de carga do compósitos antigo e 

os novos monômeros do reparo,30 além de aumentar a molhabilidade da superfície 

para o sistema adesivo, facilitando sua infiltração nas irregularidades criadas pelos 

tratamentos mecânicos na superfície da resina a ser reparada.30,41 De fato, a 

aplicação do silano, seguida da aplicação do adesivo, elevou os valores de 

resistência de união em reparos de compósitos.39 Em caso de não identificação da 

resina antiga, a utilização do silano foi recomendada, já que poderia melhorar a 

resistência de união entre compósitos a base de silorano e compósitos metacrílicos, 

não interferindo negativamente na associação silorano-silorano.83 No entanto, outros 
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estudos,19,29 não encontraram efeito positivo da ação do silano em reparos de 

compósitos metacrílicos, não sendo sua aplicação  prejudicial.  

A utilização de um agente intermediário resinoso de baixa viscosidade pode 

ser considerada necessária em reparos de compósitos para possibilitar uma união 

química à matriz orgânica do compósito, uma união às partículas de carga expostas 

e um embricamento mecânico devido à penetração do monômero às irregularidades 

causadas pelos tratamentos mecânicos.9,43,78 Além disso, tem sido especulado que o 

solvente do sistema adesivo poderia promover um inchaço e geleificação da 

superfície, permitindo que o monômero da nova camada de compósito tenha acesso 

aos grupamentos vinílicos não convertidos (C=C) do compósito antigo.60 

A aplicação de adesivos, após ou não à aplicação de um agente silano tem 

sido estudada.18,39,65,67,69 A associação silano e adesivo mostrou ser mais efetiva 

para a união entre compósitos em reparos após jateamento67 ou asperização,30,39,65 

indicando que o agente adesivo aumentou a molhabilidade das superfície, 

adicionalmente ao aumento da molhabilidade causada pelo silano ao sistema 

adesivo, permitindo que este penetre mais facilmente nas irregularidades do 

compósito envelhecido. A aplicação isolada do adesivo mostrou não ser tão efetiva 

na combinação de diferentes tratamentos como asperização prévia com brocas na 

confecção de reparos.12 Já Shahdad et al.72 encontrou que a utilização do adesivo 

sobre uma superfície não asperizada elevou significativamente os valores de 

resistência de união em reparos, enquanto que em superfícies jateadas a ação do 

adesivo não foi significante. Outros estudos18,69 também verificaram que a utilização 

do adesivo ou da associação do adesivo com o silano não levou à diferenças na 

resistência de união quando aplicados em compósitos asperizados ou jateados. 

Uma ação positiva nos valores de resistência de união em reparos de compósitos  

também foi encontrada quando um agente adesivo foi aplicado isoladamente.60,75  

 Com relação aos sistemas adesivos, há também uma abordagem na 

literatura sobre a influência da hidrofilicidade dos adesivos na durabilidade dos 

reparos, já que materiais mais hidrófilos poderiam absorver mais água, prejudicando 

a união.45 No entanto tal fator parece não afetar os valores de resistência de união 

em reparos de compósitos.14,15,65 El-Askary et al.19 encontrou uma diminuição na 

resistência de união quando os reparos de compósitos foram realizados utilizando 

um adesivo hidrófilo sem aplicação prévio do silano. Um estudo também abordou a 

presença de partículas de carga nos adesivos como sendo responsáveis pela 
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diminuição dos valores de resistência de união já que a maior viscosidade dificultaria 

a penetração nas irregularidades superficiais.84 

Outra substância que foi abordada para tratamento de compósitos 

previamente à confecção do reparo é o etanol.30 Como se sabe, solventes como 

etanol podem aumentar a molhabilidade da superfície, evaporam rapidamente e 

removem água da superfície.24 Para materiais hidrófobos como os compósitos a 

base de silorano e seus adesivos, a penetração nas irregularidades da camada de 

compósito inchada pela absorção de água em compósitos envelhecidos fica 

dificultada, sendo a função de um solvente muito importante na confecção de 

reparos. No entanto, em reparos do compósito silorano, a aplicação do etanol por 

1min não aumentou os valores de resistência de união.30 Quando o etanol foi 

utilizado para limpeza da superfície durante 10s em compósitos, em um estudo de 

união à cimentos resinosos, não houve diferença estatística nos valores de 

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

tratamento de superfície.11  

Além disso, tem sido mostrado que o etanol poderia potencializar os efeitos 

deletérios oriundos do processo de degradação, por apresentar parâmetro de 

solubilidade próximo ao dos polímeros metacrílicos.2,21 De fato, a maior diminuição 

dos valores de dureza em compósitos imersos em etanol absoluto foi atribuída à 

menor densidade de ligações cruzadas.1 É coerente supor que o etanol foi capaz de 

quebrar ligações principalmente em cadeias lineares. A concentração do etanol 

também parece influenciar nesta degradação de compósitos, já que menores valores 

de dureza foram alcançados após imersão em etanol absoluto, sugerindo que o 

parâmetro de solubilidade do etanol absoluto está mais próximo ao dos compósitos, 

do que etanol a 75%.71 Como a principal função de um agente utilizado para reparo 

seria a de solubilizar o material de base, penetrá-lo e levar a uma união química com 

o material de reparo.77 A aplicação do etanol, amolecendo a superfície do compósito 

envelhecido, poderia permitir a penetração dos monômeros dos sistemas adesivos e 

o estabelecimento de ligações destes com a matriz resinosa e as partículas de 

carga, aumentando os valores de resistência de união. No entanto, alguns autores 

citam uma ação inibidora da polimerização de sistemas adesivos ou compósitos 

para o etanol.30,35 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar, com relação à resistência de união em 

reparos compósito-compósito,:  

1) a viabilidade da utilização do etanol absoluto como um material para tratamento 

de superfície de compósitos;  

2) se compósitos de diferentes formulações respondem igualmente aos tratamentos 

de superfície estudados; 

3) se há um tratamento de superfície mais eficaz que possa ser aplicado a todos os 

compósitos. 

A hipótese do presente estudo é que a resistência de união em reparos 

compósito-compósito depende do tipo de compósito presente, bem como do tipo de 

tratamento de superfície empregado no compósito envelhecido. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Confecção dos discos de compósito 

Para o presente estudo foram efetuados reparos em compósitos 

nanoparticulados (Filtek Z350 XT), compósitos microhíbridos (Filtek Z250) e em 

compósitos a base de siloranos (Filtek P90), utilizando seus homólogos. As 

composições dos materiais que foram utilizados estão apresentadas na figura 4.1, a 

seguir.  

Material Nome Composição (% em peso)* Fabricante Lote 

Sistema 
adesivo 

Adper Single 
Bond 2 

Álcool etílico (25-35%), sílica 
tratada por silano 
(nanoparticulada) (10-20%), 
Bis-GMA (10-20%), 2-
metacrilato de hidroxietila (5-
15%), glicerol 1,3-dimetacrilato 
(5-10%), copolímero do ácido 
acrílico e itacônico (5-10%), 
água (<5%), dimetacrilato 
diuretano (1-5%) 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

N 
283140BR 

 
 

Sistema  
Adesivo 

P90 
 
 

Sistema 
Adesivo P90 

Primer: Bis-GMA (15-25%), 
HEMA (15-25),ácido fosfórico 
methacryloxy-hexylester (5-
15%), etanol (10-15%), água 
(10-15%), sílica tratado por 
silano(8-12%)1,6-hexanodiol 
dimetacrilato (5-10%), 
(dimetilamino) etil metacrilato 
(<5), copolímero do ácido 
acrílico e itaconico (<5), óxido 
de fosfina (<3), DL-
conforoquinona (<3), etil 4-
dimetil aminobenzoato (<1), 
álcool metílico (<1) 
Adesivo: dimetacrilato 
substituída (70-80%), sílica 
tratada por silano (5-10%), 
TEGDMA (5-10%), ácido 
fosfórico methacryloxy-
hexylester (<5), canforoquinona 
(<3), 1,6-hexanodiol 
dimetacrilato (<3) 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

Primer 
N160346 

Bond 
N157343 

Silano 
Silano 

(Agente de 
Ligação) 

Silano, Etanol, Ácido acético DENTSPLY,  
Petrópolis, RJ, 

BRASIL 

L329947C 
L329946C 

Compósito    
 

Filtek Z250 

Grande parte do monômero 
TEGDMA foi substituído por 
uma mistura de UDMA (uretano 
dimetacrilato) e bisEMA (6) 
(Bisfenol A - polietileno glicol 
dieter dimetacrilato), sílica 
silanizada (1-10%) A 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

N 
360962BR 

N 
360964BR 

N 
360968BR 

N 
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distribuição do tamanho da 
partícula é de 0,01 μm a 3,50 
μm e tem o tamanho médio de 
0,6 μm. 

360972BR 

Compósito 
 

Filtek Z350 XT 

Grande parte do monômero 
TEGDMA foi substituído por 
uma mistura de UDMA (uretano 
dimetacrilato) e bis-EMA (6) 
(Bisfenol A - polietileno glicol 
dieter dimetacrilato), sílica 
silanizada (1-10%). A carga 
contém uma combinação de 
cargas de nanopartículas de 
sílica não-aglomerada / não- 
agregada de 20 nm e 
nanoaglomerados de 
zircônia/sílica, aglomerados 
ligados livremente, consistindo 
em aglomerados de partículas 
primárias de zircônia/sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20 
nm. O tamanho da partícula 
aglomerada varia entre 0.6 e 
1.4 mícrons. 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

N 
193235BR 

N 
193238BR 

N 
193249BR 

N 
193252BR 

Compósito  
silorano 

Filtek P90 

Iniciador (0,9%), carga (76%), 
estabilizador (0,13%) pigmentos 
(0,005%) resina silorano (23%) 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

N 310522 
N 310526 
N 310529 
N 310535 

Sílicatização CoJet Sand 

Óxido de alumínio impregnado 
por partículas de silica 
(tamanho da particula 30 μm) 

 

3M ESPE, St 
Paul, MN, USA 

477110 
 

Óxido de 
alumínio 

Bio Art 
Óxido de alumínio (tamanho da 
particula 50 μm) 

BIO-ART, SP, 
BRASIL 

73662 

                   Figura 4.1 – Composição dos materiais utilizados no presente estudo. 

 

Inicialmente, cilindros de compósito foram confeccionados com as dimensões 

de 5mm de altura por 10mm de diâmetro, com auxílio de uma matriz de aço de 

peças removíveis como demonstra a figura 4.2(a). O aparato metálico contém no 

seu interior um dispositivo cilíndrico removível, de 7mm de altura, o qual teve os 

incrementos de resina composta, colocados em sua superfície conforme se observa 

nas fotos 4.2(b) e (c). 
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                      Figura 4.2 – Matriz de aço (a) e (b) e cilindro de resina composta (c). 

Foram acrescentados incrementos de aproximadamente 2mm de espessura, 

sendo cada um fotoativado por 40s, utilizando o aparelho fotoativador Radii CAL 

(SDI, USA), que emite uma irradiância de 1200mW/cm2, através de uma ponta de 

6,64mm de diâmetro. No último incremento, uma matriz de poliéster foi colocada 

sobre a superfície e uma lâmina de vidro foi pressionada sobre esta, com a 

finalidade de se obter uma superfície plana e extravasar os excessos. Após a 

remoção do disco de compósito da matriz de aço, seus excessos foram removidos 

com lâmina de bisturi n0 11.  

 

 

4.2- Tratamentos de duperfície dos discos de compósito 
 
 
 
4.2.1- Envelhecimento dos discos de compósito 
 
 
 

Os discos de compósito foram submetidos à ciclagem térmica de 1000 ciclos 

em banhos de água destilada, alternando-se a temperatura desta entre 5°C e 55°C 

(Erios, São Paulo, Brasil), ficando os discos imersos durante 1 minuto em cada 

banho, com intervalos de 20 segundos entre eles, promovendo-se, assim, o 

envelhecimento do material. 

Após uma semana de armazenamento em saliva artificial a 37°C, as 

superfícies dos compósitos foram asperizadas com uma lixa d’água de granulação 

de 320, composta de carbeto de silício. Cada disco foi asperizado durante 20 

segundos, em uma velocidade de 150rpm, através da utilização da máquina Politriz 

Dpu-10 (Struers, Denmark). Posteriormente, os discos foram lavados por 30 

segundos em água abundante, secados com jato de ar durante 10 segundos a uma 

(b) (c) 

 

(a) 
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distância de 5cm e submetidos aos diferentes tratamentos de superfície, de acordo 

com os grupos experimentais apresentados na figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Grupos experimentais do presente estudo 
 
 

Grupo Compósito 
Antigo 

Compósito 
novo 

Tratamentos de superfície 

Z3 Z350 XT Z350 XT Silano + adesivo Single Bond 2 

Z3J Z350 XT Z350 XT Jateamento com óxido de alumínio 50µm por 15s a 15mm de 

distância da superfície (pressão de 2.8 bar) + Silano + adesivo 

Single Bond 2 

Z3S Z350 XT Z350 XT Silicatização (30µm-15s-5mm) + Silano + adesivo Single Bond 

2 

Z3JE Z350 XT 

 

Z350 XT Jateamento com óxido de alumínio como descrito + aplicação 

do etanol 99 % durante 5 min, secagem com jato de ar por 

10s, numa distância de 3cm + Silano + adesivo Single Bond 2 

Z2 Z250 Z250 Silano + adesivo Single Bond 2 

Z2J Z250 Z250 Jateamento de óxido de alumínio como descrito + Silano + 

adesivo Single Bond 2 

Z2S Z250 Z250 Silicatização (jateamento com sílica 30µm durante 15s a 15mm 

de distância da superfície) + Silano + adesivo Single Bond 2 

Z2JE Z250 Z250 Jateamento com óxido de alumínio como descrito + aplicação 

do etanol 99% como descrito + Silano + adesivo Single Bond 2 

P Filtek P90 Filtek P90 Silano + adesivo silorano 

PJ Filtek P90 Filtek P90 Jateamento com óxido de alumínio como descrito + Silano + 

adesivo silorano 

PS Filtek P90 Filtek P90 Silicatização como descrito + Silano + adesivo silorano 

PJE Filtek P90 Filtek P90 Jateamento com óxido de alumínio como descrito + aplicação 

do etanol 99% como descrito + Silano + adesivo silorano 
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A utilização do silano foi realizada de acordo com as instruções do fabricante. 

Foram aplicadas duas finas camadas de silano utilizando um pincel descartável. 

Ambas foram cuidadosamente secadas com jato de ar durante 5 segundos. 

A aplicação dos sistemas adesivos também seguiu as instruções do 

fabricante. Para o adesivo Adper Single Bond 2, foram aplicadas duas camadas 

consecutivas do adesivo, sendo pulverizado um leve jato de ar durante 5 segundos, 

seguido de fotopolimerização por 10 segundos somente após a aplicação da 

segunda camada de adesivo. Para o sistema adesivo Filtek P90, foi aplicado o 

Primer autocondicionante por 15 segundos com uma microescova, seguido por um 

leve jato de ar e 10 segundos de fotoativação. Posteriormente, aplicou-se o Adesivo 

Silorano, seguido por um leve jato de ar, e, novamente, 10 segundos de 

fotopolimerização. 

 

 

4.2.2- Reparos dos discos de compósito 
 
 
 

Após realização dos tratamentos de superfície, os discos de compósito foram 

recolocados na matriz de aço. Um dispositivo removível, que possui uma altura de 

7mm, foi retirado da matriz, permitindo que o novo compósito fosse aplicado sobre o 

compósito envelhecido tratado, ocupando, desta forma, sua profundidade de 7mm. 

Desse modo, foi obtido um cilindro de compósito com 12mm de altura total e 

10mm de diâmetro, sendo 5mm do compósito envelhecido e 7mm do compósito 

novo. Esses passos podem ser melhor observados nas figuras 4.4 (a-b) e na figura 

4.5 (a-b). Os incrementos de compósito também foram acrescentados com 2mm de 

espessura e foram fotoativados durante 40s. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Matriz de aço parcialmente desmontada (a) e dispositivo removível que será   
ocupado pelo novo compósito (b). 

 
 (a) (b) 
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Figura 4.5 – Reposicionamento do compósito envelhecido na matriz de aço (a) e desenho 
esquemático do cilindro de compósito obtido 

 

4.3- Envelhecimento dos cilindros de compósitos 
 
 
 

Em seguida, os cilindros de compósitos foram submetidos à ciclagem térmica 

e mecânica de forma simultânea. A ciclagem térmica foi realizada com 1000 ciclos 

de banhos alternados em água destilada com temperaturas de 5°C, 37°C e 55°C, 

com intervalo de 3 segundos entre eles. Para a ciclagem mecânica foram realizados 

300.000 ciclos utilizando uma força de 98N, com uma frequência de 2,5Hz esta 

ciclagem foi realizada numa máquina de ciclagem termo-mecânica (Erios, São 

Paulo, Brasil). Durante o processo de ciclagem termomecânica, os espécimes 

ficaram armazenados durante 07 dias em saliva artificial a 37°C. 

 

 

4.4- Teste de resistência de união por microtração 
 
 
 

Após o processo de ciclagem termomecânica, os cilindros de compósito foram 

fixados com cera pegajosa a um cilindro de metal, sendo este acoplado a uma 

máquina de corte (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA). Palitos com área de secção 

transversal de aproximadamente 1mm foram obtidos, contendo em uma parte do 

comprimento, o compósito envelhecido, e na outra parte, o compósito novo (n=37). 

Anteriormente à execução do teste, a secção transversal do palito foi medida com 

auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo, Kanogawa, Japão), e o valor registrado. 

Cada extremidade do palito foi fixada em dispositivo próprio, com Super-Bonder 

(Loctite, SP, Brasil), e este à máquina de ensaios universal (EMIC DL 2000, EMIC, 

  

(a) (b) 
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SP, Brasil). Uma força de tração a uma velocidade de 0,5mm/min foi aplicada. No 

momento da ruptura da interface de união, a força foi registrada e a resistência de 

união foi calculada em MPa (T=F/área da secção transversal). 

 

 

4.5- Classificação quanto ao tipo de falha 
 
 

Em uma próxima etapa, os espécimes 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 resina envelhecida /adesivo dentinário/ nova 

resina), coesivas (no compósito envelhecido ou no compósito novo) ou mistas 

(adesivas e coesivas). 

 

 

4.6- 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 apuração da homogeneidade das 

variâncias. Como a distribuição dos dados foi normal e homogênea, os dados foram 

submetidos à análise de variância de dois fatores e ao teste de Tukey (5%) para 

contraste. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1. Ensaio de microtração 

 

 

A análise estatística permitiu verificar que tanto os fatores individuais (tipos de 

compósitos e tratamentos de superfície) como a interação entre eles foi significante 

(p<0.001). As Figuras 5.1 e 5.2 mostram as médias dos compósitos resinosos e as 

médias dos tratamentos de superfície, respectivamente, bem como o desvio padrão. 

A figura 5.3 mostra as médias de resistência de união e o desvio-padrão em função 

dos grupos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Resistência de união (MPa) dos compósitos resinosos. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante. 
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Figura 5.2 – Médias da resistência de união (MPa) dos tratamentos de superfície. Letras  
diferentes indicam diferença estatisticamente significante 

Figura 5.3 – Médias da resistência de união (MPa) em função dos grupos experimentais. 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante 
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De acordo com a figura 5.1, o compósito P90 apresentou os valores mais 

altos de resistência de união, quando comparados ao compósito Z350 e esta, 

maiores valores quando comparada ao compósito Z250 (P90>Z350>Z250). 

Analisando a figura 5.2, o controle apresentou resultados significativamente 

semelhantes ao jateamento com óxido de alumínio seguido da aplicação do etanol. 

O jateamento com óxido de alumínio levou a valores semelhantes de resistência de 

união aos encontrados com a silicatização, ambos sendo superiores ao controle 

(J=S>C=JE). 

De acordo com a figura 5.3, pode ser observado que para o compósito Z250, 

a silicatização e o jateamento não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes, porém apresentaram maior valor de resistência de união quando 

comparados ao grupo controle. Já o tratamento com etanol após o jateamento, 

influenciou negativamente nos valores de resistência de união, quando comparado 

ao controle. Analisando o compósito Z350, apenas a silicatização apresentou 

maiores valores de resistência de união do que o controle. A aplicação do etanol 

após o jateamento não melhorou os valores de resistência de união.  Para o 

compósito P90, não houve diferença estatisticamente significante entre os diferentes 

tratamentos de superfície e o grupo controle.  

 

 

5.2. Análise do modo de falha 

 

 

A análise do modo de falha está apresentada na figura 5.4. 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Distribuição do modo de falha ocorrido 

 

 

Como pode ser observado na figura 5.4, as falhas coesivas foram mais 

frequentes para os grupos que sofreram jateamento sem aplicação do etanol e 

Falhas Z2 Z2JE Z2J Z2S Z3 Z3JE Z3J Z3S P PJE PJ PS 

Adesivas 34 36 27 30 33 35 29 27 37 35 35 29 

Coesivas 03 01 10 06 03 02 07 10 0 02 01 08 

Mistas 0 0 0 01 01 0 1 0 0 0 1 0 
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silicatização, com exceção do grupo PJ, que apresentou um baixo número de 

fraturas coesivas. Convém ressaltar que falhas prematuras não estiveram presentes. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Vários autores apontam a necessidade de tratar a superfície de compósitos 

resinosos para aumentar sua capacidade de união a outro compósito.31,42,57,69 Para 

avaliar a qualidade da união em reparos de compósitos, diferentes testes podem ser 

empregados. No presente estudo, o teste de microtração foi utilizado já que a 

aplicação da força é perpendicular à área de união70 de modo que a distribuição das 

tensões é mais uniforme e distribuída na interface de união, obtendo-se valores de 

resistência mais próximos da realidade.48  

Convém ressaltar que, no presente estudo, os espécimes foram envelhecidos 

por meio de ciclagem termomecânica e armazenamento em saliva artificial durante 

sete dias.36 Esta superfície envelhecida consiste em uma matriz orgânica menos 

reativa, com a camada inibida pelo oxigênio tendo sido removida,78 além de ter 

sofrido lixiviação dos monômeros não reagidos e absorção de água, o que poderia 

amolecer a matriz orgânica.23,76 A interface matriz-carga também pode estar 

comprometida devido à hidrólise do silano. As partículas inorgânicas, estando 

desprovidas da cobertura de silano devido à degradação hidrolítica, seriam 

incapazes de se ligarem quimicamente ao novo compósito a ser adicionado.21,55  

Além disso, todas as superfícies foram asperizadas com lixa d’água de 

granulação 320 para simular a ação da ponta diamantada de uma forma mais 

padronizada,78 já que clinicamente este é um procedimento prévio bastante 

frequente. Tal procedimento removeria a camada superficial menos reativa do 

compósito, além de criar retenção micromecânica para aumentar a resistência de 

união do reparo.30,36,44,65 Também, o silano e o adesivo foram empregados neste 

estudo para todos os espécimes, já que a literatura aponta estes tratamentos como 

fundamentais para reparos de compósitos, levando a melhores valores de 

resistência de união,30,39,67,72,75,83 já que o silano aumentaria a molhabilidade do 

sistema adesivo, facilitando sua infiltração nas irregularidades criadas através dos 

tratamentos mecânicos na superfície da resina a ser reparada.  Também é 

conveniente ressaltar que se optou por utilizar o mesmo compósito para efetuar o 

reparo, para que não houvesse a influência deste fator nos valores de resistência de 

união como já ressaltado em prévios estudos.4,46 
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Deve ser enfatizado que, para os compósitos metacrílicos, foi utilizado o 

sistema adesivo convencional e, para o compósito a base de silorano, o sistema 

adesivo auto-condicionante indicado por seu fabricante (3MESPE), com a finalidade 

de assegurar uma melhor compatibilidade entre os compósitos. De fato, alguns 

estudos apontam melhores valores de resistência de união entre compósitos 

metacrílicos e à base de silorano quando o sistema adesivo metacrílico fosfatado do 

sistema adesivo Silorano foi empregado.25,46,79 

Com relação ao tipo de compósito utilizado, pode ser verificado que a maior 

resistência de união foi alcançada pelo compósito a base de silorano, seguido pelo 

compósito nanoparticulado e este pelo compósito microhíbrido (Figura 5.1). Porém 

quando analisada a figura 5.3, pode ser percebido que a maior susceptibilidade do 

compósito Z250 à ação do etanol, fez reduzir drasticamente os seus valores de 

resistência de união. A maior estabilidade do compósito silorano diante dos 

processos de envelhecimento, como degradação e absorção devido a sua 

hidrofobicidade,62,82 a sua menor susceptibilidade à ação do etanol devido à elevada 

quantidade de ligações cruzadas existentes neste material,30 e ao menor 

desenvolvimento de tensões na interface devido sua menor contração de 

polimerização64 podem explicar seus elevados valores de resistência de união para 

reparos efetuados com este material. Com relação aos compósitos metacrílicos, uma 

superioridade dos valores de resistência de união em casos de reparo já havia sido 

encontrada para um compósito nanoparticulado, quando comparado a um 

microhíbrido.58 

De modo geral (Figura 5.2), o jateamento com óxido de alumínio e a 

silicatização foram estatisticamente similares e levaram significativamente aos 

maiores valores de resistência de união quando comparados ao grupo controle, que 

foi somente asperizado com lixas, no que concordam diversos estudos.15,41,44,61,69,83 

De fato, maior rugosidade superficial foi encontrada quando o jateamento com óxido 

de alumínio foi aplicado na superfície de compósitos metacrílicos do que a simples 

asperização com pontas diamantadas,14,15 o que levou aos maiores valores de 

resistência de união para o jateamento.14,15  Apesar das partículas do jateamento e 

da ponta diamantada serem aproximadamente do mesmo tamanho, a quantidade 

das partículas de óxido de alumínio que atinge a superfície do compósito seria 

maior, o que contribui para a maior rugosidade superficial.14 Convém ressaltar que a 

aplicação de um sistema adesivo após o jateamento tem levado à obtenção de 
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reparos que atingem uma resistência de união semelhante à resistência coesiva do 

compósito original.61,72 Já o estudo de Yesilyurt et al.,84 não demonstrou diferenças 

estatisticamente significativas nos valores de resistência de união em reparos de 

compósitos fazendo uso de pontas diamantadas em relação ao jateamento com 

óxido de alumínio. Neste estudo foi feito cisalhamento e o método de 

envelhecimento do compósito foi diferente, o que pode ter influenciado nos 

resultados diferentes aos do presente estudo. Além disso, em estudo anterior,56 

foram encontrados maiores valores de resistência de união em reparos quando a 

silicatização foi empregada, comparada ao jateamento com óxido de alumínio. Neste 

estudo, os espécimes não foram envelhecidos previamente aos tratamentos de 

superfície e também não foram utilizados compósitos homólogos para efetuar o 

reparo, dificultando a comparação dos resultados  

No entanto, quando observada a ação dos tratamentos de superfície 

especificamente para cada compósito (Figura 5.3), o jateamento com óxido de 

alumínio foi eficaz em aumentar os valores de resistência de união somente para o 

compósito Z250. Desse modo, pode-se inferir que o efeito dos tratamentos de 

superfície dependeu das características microestruturais e da composição da resina. 

Como a composição da matriz orgânica dos dois compósitos metacrílicos é 

semelhante, a diferença encontrada para ambos poderia ser explicada pelo 

conteúdo inorgânico presente. Para compósitos nanoparticulados, quando 

abrasionados, pode haver um arrancamento de nanopartículas, o que produz uma 

rugosidade menor do que a alcançada por compósitos microhíbridos, onde há 

arrancamento de partículas maiores, aumentando a rugosidade superficial.49 No 

entanto, a asperização com lixa pode não ter sido capaz de remover as maiores 

partículas de carga para os compósitos microhíbridos, não aumentando 

suficientemente a rugosidade a ponto de influenciar nos valores de união. Já para os 

compósitos nanoparticulados, quando tratada a superfície com lixa, esta pode ter 

removido as partículas superficiais, expondo novas partículas de carga e uma matriz 

orgânica mais reativa para interagir com o silano e o sistema adesivo. Já a 

silicatização, processo que prevê que partículas de sílica ficam incrustradas na 

superfície do compósito, foi eficaz em aumentar os valores de resistência de união 

para os compósito Z250 e Z350 (Figura 5.3), já que estas, além de causarem maior 

rugosidade superficial, poderiam se unir quimicamente ao silano. 
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Para os compósitos a base de silorano, embora estudos anteriores tenham 

constatado uma eficiência do jateamento com óxido de alumínio61,83 ou da 

silicatização83 em aumentar os valores de resistência de união em reparos quando 

comparados ao não tratamento da superfície, não foram encontradas diferenças nos 

valores de resistência de união entre os tratamentos de jateamento, silicatização e 

asperização com brocas,83 corroborando os achados do presente estudo. Tais 

autores atribuíram estes resultados em decorrência da sua hidrofobicidade82 e a sua 

maior estabilidade hidrolítica comparada aos materiais metacrílicos,62 de modo que 

os efeitos da ciclagem termomecânica na resistência de união ocorra numa 

extensão diferente para os siloranos, levando a uma união mais estável, 

independente da técnica utilizada. Baur & Ilie4 atribuíram a baixa contração de 

polimerização destes compósitos82 aos elevados valores de resistência de união 

quando utilizados para efetuar reparos em diversas classes de compósitos, sendo 

considerado por tais autores como o material ideal para efetuar um reparo. Se a 

contração de polimerização é menor, menores as tensões geradas na interface e 

melhores os valores de resistência de união. 

Com relação ao tratamento químico, embora tenha sido demonstrado que a 

aplicação do etanol seria capaz de promover uma quebra de ligações da superfície 

do compósito, amolecendo a superfície do compósito,2,5,21 o que permitiria a 

penetração dos monômeros dos sistemas adesivos e o estabelecimento de ligações 

destes com a matriz resinosa e as partículas de carga, estudos prévios não 

encontraram melhor união entre compósitos30 ou entre compósitos indiretos e 

cimentos resinosos,11 quando o etanol foi aplicado. Por este motivo, o presente 

estudo testou a aplicação do etanol após o jateamento com óxido de alumínio, para 

verificar se, aplicado numa superfície mais rugosa e, portanto numa área de 

superfície maior, sua ação poderia ser mais efetiva. Além disso, utilizou-se o etanol 

por um tempo de 5min, maior do que o utilizado nos demais estudos (10s ou 1min), 

a fim de verificar se, com um maior tempo de atuação, tal substância poderia ter 

algum efeito na degradação superficial do compósito, tal como foi especulado por 

Padipatvuthikul et al.,60 sobre a ação dos solventes dos sistemas adesivos na 

superfície de compósitos. 

No entanto, mesmo aplicado após o jateamento com óxido de alumínio, o 

etanol absoluto não foi capaz de aumentar os valores de resistência de união 

quando reparos em diferentes classes de compósitos foram testados (Figura 5.3). 
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Convém comentar novamente que, para o compósito microhíbrido Z250, a sua ação 

foi prejudicial. Pode ser especulado que partículas de etanol ficaram aprisionadas na 

elevada irregularidade causada pelo jateamento, causando amolecimento e inchaço 

da matriz orgânica. No entanto, os monômeros do sistema adesivo podem não ter 

sido capazes de penetrar a matriz orgânica amolecida, impossibilitando uma união 

química. Além disso, estas moléculas aprisionadas de etanol, podem ter atuado  

inibindo a polimerização dos sistemas adesivos e do compósito,30 diminuindo assim 

os valores de resistência de união. Para o compósito P90, é menos provável a ação 

do etanol em solubilizar a sua matriz, já que um elevado conteúdo de ligações 

cruzadas está presente,30 de modo que não pode ser percebida uma ação negativa 

do etanol para este compósito.  

Com relação aos tipos de falha, pode ser observado  que as falhas coesivas 

foram mais frequentes para os grupos que sofreram jateamento com óxido de 

alumínio sem aplicação do etanol e silicatização (Figura 5.4). Fraturas coesivas 

indicam que o material representou o ponto fraco da adesão, enquanto que a união 

entre os compósitos seria mais elevada.53 Já que os tratamentos mecânicos de 

jateamento e silicatização aumentam a rugosidade superficial, o maior número de 

fraturas coesivas para estes tratamentos refletem os maiores valores de resistência 

de união alcançados (Figura 5.3). Apesar de ter sido estatisticamente significante os 

menores valores de resistência de união quando o etanol foi aplicado após 

jateamento somente para o compósito Z250, pode ser observada uma tendência 

deste tratamento levar a menores valores de resistência de união também para os 

demais compósitos, o que está de acordo com a menor frequência de fraturas 

coesivas encontradas para os grupos Z2JE, Z3JE e PJE.  

Pelo que foi exposto, verificou-se uma ação bastante efetiva do jateamento e 

da silicatização em melhorar a união do compósito-compósito. Já a ação do 

jateamento seguida da aplicação do etanol não é confiável, não devendo ser 

recomendada como procedimento prévio à execução de reparos em compósitos. Foi 

observado também que a resistência de união entre compósitos depende do tipo de 

tratamento de superfície empregado, bem como da composição do material 

estudado, já que os compósitos responderam diferentemente aos tratamentos 

empregados. Desse modo, a hipótese do presente estudo foi aceita. No entanto, 

estudos adicionais utilizando outros materiais e tratamentos de superfície deveriam 
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ser realizados para comprovar e avaliar a atuação destes tratamentos, já que vários 

fatores podem influenciar nos resultados obtidos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseado nas limitações deste estudo, parece lícito concluir que: 
 

 A aplicação do etanol não é confiável, já que utilizado após o 

jateamento no compósito Z250, influenciou negativamente os resultados de 

resistência de união, não devendo ser indicado como tratamento de superfície 

previamente a execução de reparos compósito-compósito; 

 Os compósitos responderam diferentemente aos tratamentos de 

superfície estudados, sendo que todos os tratamentos de superfície estudados 

levaram a semelhantes valores de resistência de união para o compósito a base de 

silorano, o que não ocorreu com os compósitos metacrílicos, nos quais a 

asperização com lixa não foi eficiente, sendo também a ação do etanol muito 

prejudicial para um deles.  

 O jateamento ou a silicatização deveriam ser indicados como 

tratamento de superfície previamente à confecção de reparos, já que levaram a 

elevados valores de resistência de união. 
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