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RESUMO 

 

 

ALVES LV. Influência de diferentes tratamentos de superfície na resistência de união 
entre compósitos e um cimento resinoso [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2013. 

 

 

O presente estudo visa avaliar a influência de diferentes tratamentos de superfície na 

resistência de união (RU) entre diferentes compósito e um cimento resinoso. Foram 

confeccionados 75 discos (10 x 2 mm) dos compósitos Filtek P90, Filtek Z250 e FIltek 

Z350 XT (3M ESPE), foram divididos em 5 grupos de acordo com o tratamento de 

superfície: C=controle – sem tratamento; J=jateamento com óxido de alumínio (50µm); 

JE=jateamento + etanol 99,3% por 5 min; S=silicatização (Cojet-3M ESPE - 30 µm); 

SS= silicatização + silano. Posteriormente, tubos de PVC (0,5 x 0,80mm) foram fixados 

sobre os discos de compósitos e, no seu interior, inserido o cimento resinoso (RelyX 

ARC-3M ESPE). Após estocagem em saliva artificial por 24h a 37oC, os espécimes 

foram submetidos ao teste de microcisalhamento com velocidade de 1,0 mm/min. Os 

dados foram submetidos à análise de variância para dois fatores e ao teste de Tukey 

(5%) para contraste. O jateamento com óxido de alumínio foi eficiente em aumentar a 

RU para os compósitos P90 e Z350. O compósito Z250 não sofreu influência dos 

tratamentos estudados, com exceção do tratamento com etanol que reduziu seus 

valores de RU. Já a silicatização seguida da aplicação do silano mostrou resultados 

similares ao controle para todos os compósitos. Conclue-se que os valores de RU foram 

dependentes do tipo de compósito utilizado e do tratamento de superfície. O jateamento 

com óxido de alumínio foi o tratamento que levou a valores de RU mais elevados, 

devendo ser indicado para o tratamento de superfície, enquanto que a utilização do 

etanol foi prejudicial. 

 

Palavras-chave: Cimentos Resinosos, Resinas Compostas, Resistência de materiais, 

Resistência de união, Microcisalhamento , Testes de Materiais 
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ABSTRACT 

 

 

Alves LV. Influence of different surface treatments on the bond strength between 
composites and a resin cement [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2013. 
 
 
OBJECTIVES - This study aims to evaluate the influence of different surface treatments 

on bond strength (BS) between different composite and a resin cement. METHODS - 75 

composite discs (10 x 2 mm) - Filtek P90, Filtek Z250 and Filtek Z350 XT (3M ESPE), 

were divided into 5 groups according to the surface treatment: C = control - no 

treatment; sandblasting J = aluminum oxide (50μm); sandblasting JE = + 99.3% ethanol 

for 5 min; silica coating S = (3M-ESPE Cojet - 30 microns); SS = silica coating + silane. 

PVC tubes (0.5 x 0.80 mm) were attached on the composite disc, and then, inserted 

resin cement (3M ESPE-RelyX ARC). After 24 hours artificial saliva storage at 37oC, the 

specimens were tested for microshear crosshead speed of 1.0 mm / min. Data were 

evaluated in two-way ANOVA and Tukey's test (5%) for contrast RESULTS - The 

sandblasting with aluminum oxide was efficient in increasing the BS for composites 

Z350 and P90. The composite Z250 was not influenced by the treatments studied, with 

the exception of ethanol treatment that reduced the values. However, silica coating 

followed by silane application showed similar results as control for all composites. 

CONCLUSION - BS values were dependent on the type of composite used and the 

surface treatment. The sandblasting with aluminum oxide was the best treatment leding 

to higher BS values, and should be suitable for surface treatment, while the use of 

ethanol is harmful. 

 

Keywords: Cements Resin, Composite Resins, Materials Resistance, Bond Strength, 

Microshear, Materials Testing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço dos sistemas adesivos permitiu que os compósitos pudessem ser 

utilizados em restaurações diretas e indiretas. A grande exigência estética e a facilidade 

de utilização, associadas à satisfatória resistência mecânica22,31,39 estenderam seu uso 

para confecção de preenchimento coronário, com ou sem utilização de pinos pré-

fabricados metálicos ou de fibra.2,43,44 Nestes casos, frequentemente, são escolhidos 

compósitos com maior resistência mecânica, como os microhíbridos e os 

nanoparticulados.  

Diante da indicação de uma restauração indireta, supõe-se que a perda de 

estrutura sadia seja muito grande. Desse modo, após execução do preparo, muitas 

vezes a porção dentária remanescente é muito menor do que a porção correspondente 

ao material de preenchimento. Assim, independente da resina composta utilizada como 

preenchimento, é desejável que ocorra uma união desta com o cimento resinoso e 

deste ao material cerâmico ou resinoso presente na restauração indireta, 

proporcionando uma  melhor retenção, adequado vedamento marginal e longevidade 

da restauração.  

No entanto, o material de preenchimento é exposto à saliva e aos cimentos 

temporários das restaurações provisórias, que poderiam influenciar nesta união. Além 

disso, os monômeros não-polimerizados da camada superficial de resina poderão se 

ligar ao oxigênio atmosférico, reduzindo o número de sítios de ligação com o cimento 

resinoso.74,87 

Desse modo, inúmeros tratamentos superficiais, químicos e mecânicos, têm sido 

avaliados com a finalidade de aumentar a resistência de união na superfície de um 

compósito.17,74,76,81-83 Dentre os tratamentos propostos, o  jateamento com óxido de 

alumínio13,16,55,73,82,83,100 e o jateamento com partículas de óxido de alumínio 

modificadas por sílica55,57,81-83,100 tem sido os mais eficazes em elevar os valores de 

resistência de união entre compósitos, alcançando, muitas vezes, os valores de 

resistência coesiva do compósito original.73,86 No entanto, alguns estudos apontam a 
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inefetividade destes procedimentos, indicando a necessidade de novos estudos e busca 

de tratamentos de superfície mais eficazes.10,47  

Com relação aos tratamentos químicos, o etanol, por ser um solvente de matéria 

orgânica ao apresentar parâmetro de solubilidade próximo ao dos polímeros 

metacrílicos6,38, poderia amolecer a superfície do compósito85. Foi ainda especulado, 

em estudo prévio, que o próprio solvente presente no adesivo dentário poderia 

amolecer e gelificar a superfície e a sub-superfície dos compósitos.72 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.   

A composição do material de preenchimento também é outro fator que poderia 

influenciar na resistência de união, já que cada classe de compósito poderia responder 

diferentemente frente aos tratamentos de superfície.66 Apesar de existirem inúmeros 

estudos que abordem a resistência de união do compósito a base de silorano 

submetido à diferentes tratamentos de superfície, quando utilizados para 

reparos42,48,57,73,96,100, apenas um único estudo aborda a união deste compósito à 

cimentos ionoméricos.8  

Diversos trabalhos têm avaliado a resistência de união entre compósitos em 

reparos.19,27,48,55,63,73,82,83,96,100 No entanto, é pequena a abordagem sobre tratamentos 

de superfície na união entre compósitos e cimentos resinosos, ocorrendo por meio da 

análise da cimentação entre blocos de compósitos para restaurações indiretas15,47, e 

não pela análise direta da resistência de união entre um cimento resinoso e um 

compósito.16 

Diante da escassa literatura a respeito da união entre compósitos e cimentos 

resinosos e da possibilidade da utilização do álcool como agente de tratamento de 

superfície, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência de tratamentos de 

superfície na resistência entre compósitos de diferentes composições e um cimento 

resinoso. A hipótese experimental é que a resistência de união é influenciada pelos 

tratamentos de superfície, e os tipos de compósitos respondem diferentemente aos 

tratamentos de superfície empregados. 
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2 REVISTA DA LITERATURA  
 

 

2.1 Composição dos materiais compostos 

 

 

Os compósitos a base de metacrilato apresentam, de modo geral, uma matriz 

resinosa a base de monômeros metacrilatos, uma fase inorgânica composta por 

partículas que reforçam o material e pelo silano, molécula organo-funcional, que une 

quimicamente a matriz orgânica às partículas de carga.37,77  

A matriz orgânica de um compósito é basicamente uma mistura de monômeros a 

base de dimetacrilato com porções de fotoiniciadores, aceleradores, estabilizadores e 

inibidores.7 Outros componentes como pigmentos, e aditivos melhoram a estabilidade 

de cor, a fluorescência e a durabilidade do material.  

O primeiro monômero sintetizado e que, ainda hoje, é o mais utilizado como base 

dos compósitos resinosos, é o Bis-GMA (bisfenol glicidil dimetacrilato). Este monômero 

apresenta alto peso molecular, baixa contração de polimerização, alta resistência 

mecânica e menor grau de conversão, em razão dos dois anéis aromáticos presentes 

na sua estrutura. Devido sua alta viscosidade, ele deve ser misturado com outros 

monômeros de cadeias menores para permitir maior grau de conversão das ligações 

duplas.4 Os mais utilizados nesta mistura são o TEGDMA (trietilenoglicol dimetacrilato), 

EGDMA (etilenoglicol dimetacrilato) e outros que aumentam a taxa de conversão 

polimérica, melhorando as propriedades mecânicas do material. Outro monômero 

também utilizado é o UDMA (uretano dimetacrilato), que, por não possuir os anéis 

aromáticos, permite uma maior rotação da cadeia, aumentando sua  flexibilidade, que 

pode ser utilizado sozinho ou combinado com o TEGDMA ou o Bis-GMA.41 

Além da matriz orgânica o material contém partículas de carga inorgânicas que 

tem a função básica de: melhorar as propriedades mecânicas  do compósito; minimizar 

o coeficiente de expansão térmico linear; reduzir a contração de polimerização; 

minimizar a sorção de água; melhorar a estética; aumentar a viscosidade, melhorando o 

manuseio; e aumentar a radiopacidade, facilitando o diagnóstico radiográfico.3 

Normalmente, as propriedades físicas e mecânicas estão diretamente relacionadas com 
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a quantidade de carga adicionada. Vários materiais já foram utilizados, mas é o índice 

de refração da carga semelhante à matriz resinosa que determina a escolha. Pelo fato 

dos vidros apresentarem índice de refração variando entre 1,4 a 1,9, estes são 

comumente escolhidos, por serem próximos ao índice de refração do elemento 

dentário. Observa-se o emprego de partículas de quartzo, sílica coloidal e vidros de 

sílica contendo bário, estrôncio e zircônia.22 Embora diversos monômeros sejam 

utilizados na síntese de um compósito, a distinção do tamanho da partícula de carga é 

uma maneira utilizada para classificar uma resina composta. Temos disponível 

comercialmente resinas compostas: microparticuladas, microhíbridas, nanohíbridas e 

nanoparticuladas utilizadas de acordo com a indicação clínica.1,22,23,26,28,39,51,64 

 Atualmente, um compósito microhíbrido que também pode ser utilizado em 

restaurações diretas é o silorano. Este compósito é derivado de dois componentes 

químicos chamados oxirano e siloxano.71 A cadeia siloxânica foi introduzida afim de 

aumentar a natureza hidrofóbica, aumentando assim a resistência intraoral. Estudos in 

vitro demonstraram que compósitos a base de silorano apresentaram uma menor 

contração de polimerização, assim como a melhor estabilidade à luz ambiente, 

contribuindo para uma maior facilidade de manuseio.80 Além disso, o silorano 

apresentou menor sorção e solubilidade à água e menor coeficiente de difusão que os 

monômeros convencionais. Outros parâmetros como propriedades mecânicas e 

biocompatibilidade em testes toxicológicos foram comparáveis aos compósitos a base 

de metacrilato.24,32,92,99 

A resina composta a base de silorano, se diferencia das resinas a base de 

metacrilatos devido ao processo de polimerização. A primeira apresenta uma menor 

contração de polimerização devido aos grupos funcionais cicloalifáticos oxirano, que 

são éteres cíclicos, que, assim como os metacrilatos, são polimerizados através do 

mecanismo de radicais livres. No entanto, possuem um mecanismo de clivagem e 

abertura dos anéis, em que adquire espaço e reduz a contração de polimerização, 

quando comparado aos compósitos convencionais.60,99 Já os compósitos a base de 

metacrilato polimerizam via reação de polimerização por adição. 71,80,99  

O compósito a base de silorano contém, segundo o perfil técnico do fabricante, 

finas partículas de quartzo silanizadas e fluoreto de ítrio como radiopacificador. A 
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superfície do quartzo é modificada por uma camada de silano, especificamente 

combinada com a tecnologia do silorano.71 Apesar de ser classificado como um 

compósito microhíbrido, em testes laboratoriais apresentou inferior capacidade de 

polimento e brilho quando comparado aos compósitos metacrílicos de diferentes 

marcas.34 

 

 

2.2 Influência da composição das resinas compostas na resistência de união a 

outros materiais resinosos 

 

 

 Primeiramente deve ser enfatizado que, devido à escassa literatura a respeito da 

união entre compósitos e cimentos resinosos, objeto do presente estudo, a abordagem 

deste subitem será, em sua maioria, baseada em estudos que avaliam a união entre 

compósitos nos casos de reparos, já que os tratamentos de superfície abordados 

nestes estudos poderiam ser empregados para materiais resinosos utilizados como 

preenchimento coronário. Como os cimentos resinosos são também compostos por 

partículas de carga dispersas numa matriz orgânica, mudando apenas sua viscosidade, 

o tratamento do substrato, ou seja, do material de preenchimento poderia  influenciar 

nos valores de resistência de união. 

  As características dos compósitos parecem influenciar nos valores de  resistência 

de união quando reparos de compósitos foram estudados.9 Baur encontrou  elevados 

valores de resistência de união quando o reparo foi realizado com resinas homólogas, 

sugerindo esta associação, não afirmando, porém, ser obrigatória, já que valores 

elevados foram encontrados também com a associação de compósitos de diferentes 

composições. No entanto, outro estudo não encontrou diferença significativa entre 

utilizar um compósito homólogo (composição idêntica) ou um compósito distinto.86 

Ozcan69, também  verificou em seu estudo sobre reparos, que não houve diferença 

entre as resinas nanohíbridas e microhíbridas, nem quando estas foram associadas. Já 

Rodrigues-Junior et al.83 encontraram maiores valores de resistência de união para os 

compósitos microhíbridos em relação aos nanoparticulados, quando reparados com 
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seus homólogos. 

 Em relação ao compósito Filtek P90, apesar de seu fabricante recomendar a 

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

mesmo poderia ser reparado com um compósito metacrílico, desde que um silano e um 

sistema adesivo fossem utilizados como agentes intermediários.48,100 Esta associação 

de compósitos, em outro estudo59, teve seus valores de resistência de união 

dependentes do tipo de adesivo utilizado, sendo mais elevados quando utilizados o 

Sistema Adesivo P90 e o Clearfil Repair, adesivo este que contém um agente silano em 

sua composição. Giachetti et al.42  e Terzvergil-Mutlay et al.96 também demonstraram 

ser possível a união entre compósitos a base de silorano e metacrilato, desde que um 

adesivo metacrílico fosfatado (Sistema Adesivo P90) fosse utilizado como agente 

intermediário.  Além disso, os valores de resistência de união não foram diferentes 

quando as associações metacrilato-metacrilato, silorano-sistema adesivo P90-

metacrilato e silorano-silorano foram testadas.42 Já para compósitos não envelhecidos, 

a associação metacrilato-metacrilato mostrou maiores valores de resistência de união 

do que a associação silorano-silorano.96  

 O compósito silorano também mostrou ser um excelente material para utilização 

como reparo de outros tipos de compósitos metacrílicos (microhíbridos, nanohíbridos e 

compactáveis) mesmo quando utilizados adesivos a base de metacrilato, 

comportamento este explicado por sua baixa contração de polimerização e 

possivelmente baixa ocorrência de falhas na área da união.9 No entanto, em outro 

estudo, na associação compósito metacrilato-silorano a resistência de união foi 

prejudicada mesmo quando o Sistema Adesivo P90 foi utilizado.59 

 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.80   

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

materiais resinosos parece depender do substrato.9 Este fato torna mais difícil a 
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previsibilidade do sucesso clínico, pois na maioria dos casos é raro saber qual foi o tipo 

de resina utilizada na restauração. 

 

 
2.3 Cimentos resinosos 
 

 

Os cimentos odontológicos são materiais que alteram de estado físico de fluido 

para rígido, cuja função é promover a retenção entre a superfície interna da restauração 

e a estrutura dental, selando as margens remanescentes.14 Durante décadas, 

preconizou-se cimentos a base de fosfato de zinco e de ionômero de vidro para 

cimentação de restaurações indiretas. Estes materiais, apresentam reação de presa do 

tipo ácido/base e necessitam de presença de água para desencadeá-la. Sua ampla 

utilização é justificada por seus coeficientes de expansão térmica semelhantes aos da 

estrutura dental, sua alta resistência à compressão e fácil manipulação.30 No entanto, 

estes materiais apresentam pouca ou nenhuma união aos tecidos dentários, além de 

serem solúveis em meio aquoso.21,30 

Devido a similaridade na composição, pode-se afirmar que os cimentos 

resinosos são variações das resinas compostas. Basicamente composto por um 

sistema monomérico, como o Bis-GMA ou UEDMA, junto com monômeros de baixa 

viscosidade, como o TEGDMA, associado à cargas inorgânicas silanizadas.3 Estes 

cimentos apresentam menor percentual volumétrico de partículas de carga, com o 

objetivo de controlar a viscosidade às condições específicas para a cimentação, sendo 

esta a principal diferença entre tais materiais e as resinas compostas restauradoras.3  

Além do preparo apresentar adequada forma de retenção e resistência, é 

importante que o cimento atue como uma barreira contra a infiltração bacteriana, 

selando a interface entre a restauração e o dente, mantendo-os unidos.30 Esta união 

pode ser mecânica, química ou a combinação de ambos os métodos. Den         

                                                                                  

                                                                               

friccional entre ambos, resultando em um procedimento afim de vedar as marg      

                                                 35,65 É desejável que estes materiais 
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apresentem algumas propriedade, tais como favorável resistência à compressão e à 

tração, espessura  adequada, biocompatibilidade, e facilidade de manipulação.79  

Os cimentos podem ser classificados de acordo com o mecanismo de 

polimerização: fotoativados, quimicamente ativados ou duais. Dentre suas maiores 

vantagens em relação aos cimentos convencionais estão a sua baixa solubilidade em 

meio aquoso e a sua capacidade de união aos tecidos dentários.3 Sua união ao esmalte 

ocorre através da penetração nos prismas desmineralizados após condicionamento 

com ácido fosfórico, estabelecendo um embricamento mecânico. Já a união à dentina é 

complexa e consiste na penetração de monômeros resinosos através da trama de 

colágeno exposto e conteúdo mineral remanescente após o condicionamento ácido da 

dentina, formando a camada híbrida, ou zona de interdifusão da resina.  

   

 

2.4 Tratamento de superfície 

 

 

A seguir também, a abordagem dos diferentes tipos de tratamentos de superfície 

utilizados na superfície de compósitos será direcionada para a união entre compósitos 

principalmente nos casos de reparos pelos mesmos motivos citados anteriormente. 

A união entre materiais resinosos tem sido investigado extensamente, e métodos 

de tratamento da superfície físicos, químicos ou ambos têm sido propostos. Segundo 

Brosh et al13, a união entre compósitos pode ocorrer através de 3 mecanismos distintos: 

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

expostas ou (3) pela retenção micromecânica da superfície a ser reparada.  

O jateamento com partículas abrasivas tem como objetivo o aumento da 

rugosidade superficial, aumentando não apenas a área de superfície exposta como a 

capacidade de embricamento mecânico. Estudos sobre restaurações indiretas ou 

reparos de compósitos metacrílicos ou a base de silorano, mostraram que o jateamento 

aumenta os valores de resistência de união.11,13, 25,54,56,57,63,66,73,74,83,100,101 Em dois 

estudos, no entanto, não foi demonstrado vantagem na utilização de tal procedimento, 

quando comparado a outros tratamentos.10,47  
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Deve ser ressaltado que o jateamento com óxido de alumínio, seguido da 

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

à força coesiva de um compósito original.73,86  Mesmo sem a aplicação de um adesivo, 

elevados resultados de resistência de união puderam ser alcançados após o 

jateamento.86  

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.25,27,81  Esta diferença nos valores de 

resistência de união, está relacionada, provavelmente, ao menor embricamento 

microscópico produzido 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, com o 

jateamento, foi observado um padrão tridimensional, com variações na altura dos picos 

e vales.27   

Em estudo anterior25 foi 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 abrasivas 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.57  

No entanto, alguns estudos63,73 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 a asperização com broca foi menos 

eficaz na obtenção de valores de resistência de união semelhantes à força coesiva do 

material original e não tem mostrado significativo aumento na resistência de união em 

reparos nos diversos estudos25,27,73,81,  acredita-se que esta técnica traga resultados 

menos previsíveis quando comparado ao jateamento com óxido de alumínio.  
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Uma opção ao jateamento convencional é o jateamento com partículas de óxido 

de alumínio modificadas por sílica (Cojet/Rocatec Soft - 3M ESPE; Silicoater MD-

Heraeus Kulzer). As partículas de sílica ficam incrustradas na superfície da resina a fim 

de estabelecer uma união com o agente silano, que por sua vez, estabelecem ligações 

com os monômeros resinosos dos cimentos ou do novo compósito.70 Este processo, 

chamado silicatização, é um mecanismo triboquímico, no qual o impacto das partículas 

gera um aumento de energia local acompanhado de elevação na temperatura. Esta 

condição desencadeia um estado de excitação muito forte nos átomos e moléculas 

presentes na superfície chamado de triboplasma. É neste estágio, portanto, que ocorre 

a inclusão dos óxidos de silício (SiO2) em uma profundidade de até 15 µm, se 

aglutinando na superfície em aglomerados. Toda a energia necessária para que este 

processo ocorra é resultado da aceleração das partículas, sendo de extrema 

importância que o tubo ejetor esteja calibrado em pressão mínima de 2,8 bar.53 Além da 

união química sílica-silano, 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.57,81-83,100,101  

Os procedimentos mecânicos de jateamento e silicatização não tem mostrado 

diferenças nas pesquisas de resistência de união entre compósitos em alguns 

estudos57,83,100, enquanto que, em outros55,66, dependendo do tipo de compósito 

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

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

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

partículas de sílica (30 µm), que levou a uma profundidade média de rugosidade de 10 

µm.81 Neste estudo, também não foi encontrada incorporação de partículas de sílica 

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.82 , no estudo de Ozcan et al.68 sobre 

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

do compósito com jateamento de sílica (silicatização), seguida da aplicação de silano e 
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adesivo, e o tratamento da superfície apenas com o adesivo, embora o primeiro tenha 

sofrido menos falhas prematuras. No entanto, quando comparada ao tratamento com 

ácido fosfórico seguido da aplicação de adesivo, a silicatização mais a aplicação do 

silano foi mais efetiva em elevar os valores de resistência de união.67   

Com relação aos tratamentos químicos, a aplicação do ácido fosfórico parece 

apenas promover uma limpeza da superfície55,83,101, não elevando significativamente os 

valores de resistência de união quando comparados ao jateamento com partículas de 

óxido de alumínio 63,67,81,101 . De fato, este ácido foi incapaz de criar micro-retenções na 

superfície de um compósito.20,36 Quando comparado ao grupo controle não tratado, o 

ácido fosfórico elevou os valores de resistência de união em reparos, o que foi atribuído 

à promoção da limpeza da 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.55 Foi 

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

em restaurações recentes.63  Já Jafarzadeh Kashi et al.49 verificaram 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, se;lpo[[ol;.ndo esta erosão também dependente do 

tipo de partícula.66 No entanto, este tratamento tem mostrado levar a uma diminuição 

dos valores de resistência de união em reparos de compósitos.66,83,100 Ao contrário, foi 

encontrado um efeito positivo da ação do ácido hidrofluorídrico55,101 , que dependeu do 

tipo de compósito, além da concentração e tempo aplicado deste.  

Vale ressaltar que a composição das partículas de carga dos compósitos 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.54  

Já o agente de união silano seria capaz de melhorar a molhabilidade da 

superfície11,18,48,55,63,83,100, sendo muito estudado nos casos de reparos compósito-



 
 

21 

compósito.18,55,83  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 copolimeriza com o metacrilato da matriz resinosa.61 Este agente 

de união organofuncional, poderia viabilizar a ligação química entre as partículas de 

carga de um compósito com a matriz orgânica do outro19,50,90,91,45 , 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.45,55 De fato, a aplicação do silano, seguida da aplicação do adesivo, elevou 

os valores de resistência de união em reparos de compósitos.49 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.100 No 

entanto, outros estudos33,45 não encontraram efeito positivo da ação do silano em 

reparos de compósitos metacrílicos, e também não foi prejudicial sua aplicação. 

Entretanto, foi apontado em vários trabalhos27,42,63,81,82,96  o benefício da aplicação 

de uma camada intermediária de adesivo resinoso, com ou sem tratamento de 

superfície físico-mecânico, sendo considerado fundamental quando a resina composta 

antiga for desconhecida.19,27,42,48,63,81,82,96 O adesivo resinoso poderia viabilizar uma 

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

embricamento mecânico devido à penetração do monômero nas irregularidades 

promovidas pelos tratamentos mecânicos.13,56,95 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.72 A utilização de 

adesivos, após ou não à aplicação de um agente silano tem sido estudada49,63,81-83 e 

esta associação silano e adesivo mostrou ser mais efetiva para a união entre 

compósitos em reparos após o jateamento82 ou asperização45,49 , indicando que o 

agente adesivo aumentou a molhabilidade da superfície, adicionalmente à um aumento 

da molhabilidade causada pelo silano ao sistema adesivo, permitindo que este penetre 

mais facilmente nas irregularidades do compósito. A aplicação isolada do adesivo 

mostrou não ser tão eficaz na combinação de diferentes tratamentos, como na 
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asperização prévia com brocas na confecção de reparos.19 No entanto, Shahdad et al.86 

encontraram 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 estudos72,93 

verificaram uma ação positiva nos valores de resistência de união em reparos de 

compósitos quando um agente adesivo foi aplicado isoladamente. Do mesmo modo, 

outros trabalhos63,83 que utilizaram o adesivo ou a associação do adesivo com o silano 

não obtiveram  diferenças na resistência de união quando aplicados em compósitos 

asperizados ou jateados. Rathke et al.81 mostraram melhores resultados de resistência 

de união quando um sistema adesivo foi aplicado em compósitos envelhecidos após 

asperização ou jateamento da superfície. 

 Ainda com relação aos sistemas adesivos, a sua natureza hidrófila pode 

influenciar na durabilidade dos reparos, já que a capacidade de absorverem água do 

meio bucal pode prejudicar a interface de união.58 No entanto, tal fator parece não 

afetar os valores de resistência de união em reparos de compósitos.25,27,81  El-Askary33 

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 diminuição dos valores de resistência de união já que a maior 

viscosidade dificultaria a penetração nas irregularidades superficiais.101   

Outra substância que foi abordada para tratamento de compósitos previamente à 

confecção do reparo é o etanol.45 Sabe-se que solventes como o etanol ou a cetona 

podem aumentar a molhabilidade, evaporam rapidamente e removem água da 

superfície.40 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.45 Quando o etanol foi utilizado para limpeza da superfície durante 

10s em compósitos, em um estudo de união à cimentos resinosos, não houve diferença 
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estatística nos valores de resistência de união, quando comparado ao grupo que não 

recebeu nenhum tratamento de superfície.16   

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.6,38 De fato, a maior diminuição dos 

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

densidade de ligações cruzadas.5 É coerente supor que o etanol foi capaz de quebrar 

ligações intermoleculares, principalmente em cadeias lineares. A concentração do 

etanol também parece influenciar na 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%.85 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 reparo94, 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, assim,  os valores de resistência de união. Convém ressaltar que, alguns 

autores citam, para o etanol, uma ação inibidora da polimerização de sistemas adesivos 

ou compósitos.45  

 

 

2.5 Testes de união 

 
 

Testes laboratoriais de resistência de união são utilizados para avaliação de 

materiais, afim de predizer sua performance clínica.97 O raciocínio que justifica estes 

testes é o fato de que quanto maior é a força de união entre o substrato e o biomaterial, 

melhor será sua resistência à tensão de polimerização e à função bucal.29 Os métodos 

de aferição podem ser divididos em “macro” ou “micro” testes, basicamente 

dependendo do tamanho da área de adesão. Os testes “macro”, com uma área de 

adesão maior que 3mm2 são: cisalhamento, tração push-out e pull-out.97 Já os “micro” 

testes temos: microtração e microcisalhamento.  
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Um teste de resistência de união bastante comum é o cisalhamento, mas devido 

a sua extensão, uma maior quantidade de falhas estão presentes. Além disso, a 

aplicação da força se concentraria no compósito e não na interface de adesão.97 Com a 

intenção de obter uma maior quantidade de espécimes em um único dente, o teste de 

microcisalhamento foi introduzido em 2002.89 Este teste combina a facilidade de 

manipulação com a capacidade de vários espécimes por substrato. Um cilindro de 

compósito, com diâmetro de aproximadamente 0,7mm, é confeccionado sobre 

substratos maiores.88,97  

É importante  ressaltar que os valores obtidos não podem ser considerados 

como propriedade absoluta do material, uma vez que este depende de fatores 

experimentais, como tipo de compósito, nível de tensão, tamanho do espécime, 

geometria e módulo de elasticidade relativo.29,98 Dessa forma, a validade de expressar 

o estresse nominalmente, pela média, tem sido questionado devido à variada 

distribuição da tensão na interface adesiva.12 Além disso, falhas coesivas tanto em 

substrato quanto em compósito são uma situação comum, inviabilizando uma correta 

aferição na resistência de união na interface.12,62,75,78  

Alguns trabalhos avaliaram os tratamentos de superfície em compósitos por meio 

do teste de cisalhamento9,10,16,48,49,63,69,82,96,100,101 , tração19,59,  

microtração15,25,27,45,55,57,73,83 ou microcisalhamento42. Entretanto, a comparação entre os 

estudos é dificultada pela variabilidade dos espécimes e dos métodos. Assim, um 

estudo critico do método e da análise do tipo de falha auxiliam na interpretação dos 

resultados dos testes de união. 



 
 

25 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos do presente estudo foram verificar, com relação à resistência 

de união entre compósitos e um cimento resinoso:  

1. Se o etanol absoluto teria alguma ação na superfície dos compósitos estudados;  

2. Se compósitos de diferentes formulações responderiam igualmente aos tratamentos 

de superfície estudados; 

3. Avaliar se o compósito a base de silorano apresenta resistência de união 

semelhante aos compósitos a base de metacrilato; 

4. Qual o tratamento de superfície estudado que proporcionaria melhores valores de 

resistência de união. 

A hipótese do presente estudo é que a resistência de união entre compósitos e 

um cimento resinoso depende do tipo de compósito presente, bem como do tipo de 

tratamento de superfície empregado. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 MATERIAL 

 
 

As composições dos materiais que serão utilizados para a confecção dos 

espécimes estão apresentados abaixo: 

Material Nome Composição (% em peso)* Fabricante Lote 

Sistema 
adesivo 

 
 

 
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, 
Sumaré, São 
Paulo, Brasil 

N 283140BR 

 
 

Sistema  
Adesivo 

 
 
 

Sistema 
Adesivo 

P90 

Primer: Bis-GMA (15-25%), HEMA 
(15-25),ácido fosfórico metacriloxi-
hexilo éster (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 
itacônico (<5), óxido de fosfina (<3), 

DL-canforoquinona (<3), etil 4-
dimetil aminobenzoato (<1), álcool 

metílico (<1) 
Adesivo: dimetacrilato substituída 
(70-80%), sílica silanizada (5-10%), 
TEGDMA (5-10%), ácido fosfórico 

metacriloxi-hexil éster (<5), 
canforoquinona (<3), 1,6-hexanodiol 

dimetacrilato (<3) 

3M ESPE, 
Seefeld, 
Germany 

Primer 
N160346 

Bond 
N157343 

Silano 

Silano 
Primer  
Silano 

Ativador 

Etanol (70-80%), água (20-30%) e 
metacrilato de 3-trimetoxissililpropilo 

(< 2%) 

Dentsply, 
Petrópolis, 
RJ, Brazil 

L329947C 
L329946C 

Cimento 
resinoso 

Rely-X Arc 

Pasta A: 
Zircônia/sílica(60-70%m), TEGDMA 
(10-20%), BisGMA (10-20%), sílica 
silanizada (1-10%), dimetacrilatos 

funcionais (1-10%), 2-
Benzotriazolilo-4-metilfenol (<1%), 

4-dimetilamino-benzenoetanol(<1%)  
Pasta B: 

Cerâmica silanizada (55-65%), 
TEGDMA (10-20%), BisGMA (10-
20%), sílica silanizada (1-10%), 

dimetacrilato funcional (1-10%), 2-

3M ESPE, St 
Paul, MN, 

USA 
N208044 
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Benzotriazolilo-4-metilfenol (<1%), 
peróxido de benzoíla (<1%) 

Compósito 
 

Filtek Z 250 

Cerâmica silanizada (75-85%); 
BISEMA6 (1-10%) 

UDMA (1-10%); BisGMA (1-10%); 
TEGDMA (<5%) 

3M ESPE, St 
Paul, MN, 

USA 
N 360956BR 

Compósito 
 

 
 
 

Filtek Z 350 
XT 

Cerâmica silanizada (60-80%), 
sílica silanizada (1-10%), zircônia 

silanizada (1-10%); UDMA (1-10%), 
Bis-GMA (1-10%) Bis-EMA (1-10%); 
TEGDMA (< 5%m); 2,6-Di-tert-butyl-

p-cresol (<0,5%) 
 

3M ESPE, St 
Paul, MN, 

USA 
N 193229BR 

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 310514 

Sílicatização CoJet Sand 
Óxido de alumínio impregnado por 

partículas de silica (tamanho da 
particula 30 μm) 

3M ESPE, St 
Paul, MN, 

USA 

477110 
 

Jateamento 
Óxido de 

alumínio 

Óxido de alumínio puro (tamanho 
da particula 50 μm) 

 

Bioart, 
Tangará, SP, 

Brasil 
15651 

Etanol 
Álcool 

Pring 
Álcool etílico absoluto 99,3

o
 INPM 

 

Rezende S.A. 
Álcool e 
Açucar, 

Duque de 
Caxias, RJ, 

Brasil 

77/10 

Figura 4.1 – Composição dos materiais 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Confecção e embutimento dos discos de resina  

 

 

Foram confeccionados, por meio de uma matriz metálica, 75 discos de 10mm de 

diâmetro e 2 mm de altura, sendo 50 discos dos dois compósitos a base de metacrilato 

(Filtek Z350 XT e Z250) e 25 do compósito a base de silorano (Filtek P90). Após 

limpeza cuidadosa da matriz com gaze e cetona, o compósito foi inserido com a ajuda 

de espátula Suprafill (Duflex, RJ, Brasil), preenchendo a totalidade da matriz metálica. 
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Uma tira de poliéster e uma lâmina de vidro foram posicionadas sobre o conjunto 

matriz-compósito, sendo aplicado um peso metálico de 65g por 30s, com a finalidade 

de planificar e escoar os excessos de resina. Foi fotoativado por 40s com luz halógena 

(Optilux 501, Demetron Kerr, CA, USA), e irradiância de 450mW/cm2, sendo esta 

aferida por meio de um radiômetro (Demetron, Kerr, CA, USA) a cada cinco 

fotoativações. A ponta ativa, com diâmetro de 10,5 mm, foi posicionada sobre a lâmina 

de vidro durante a fotoativação. 

Após a remoção da matriz e dos excessos com lâminas de bisturi, os discos de 

compósito foram armazenados em recipiente plástico escuro. Em seguida, foi realizado 

o embutimento com resina epóxica, onde os discos foram fixados sobre uma tira de fita 

adesiva dupla face, sobre uma placa de vidro vaselinada, deixando exposta a superfície 

irradiada. Os anéis de PVC foram posicionados ao redor dos discos, de forma que estes 

ficaram centralizados e a resina epóxica foi vazada, preenchendo-os por completo. Os 

discos embutidos foram planificados com lixa 150, 300 e 600 no polidor automático 

(DPU-10 Struers, Copenhagem, Denmark). 

 

 

 

Figura 4.2 Compósitos e matriz utilizados para confecção dos discos de resina  
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4.2.2 Tratamentos de superfície 
 

 

Os 75 discos de resina foram divididos de acordo com os grupos abaixo (Figura 

4.3); 

 

 

 
Grupos 

 
Tratamento de superfície 

C Controle (sem tratamento) 

J 
Jateamento Al2O3 50 µm por 20s, a 

15mm, 2,8 bar 

JE 
Jateamento Al2O3, 50 µm por 20s, a 15 

mm, 2,8 bar + Etanol 96% - 5min 

S Silicatização por 20s a 15mm, 2,8 bar 

SS 
Silicatização por 20s a 15mm, 2,8 bar + 

silano 
Figura 4.3 – Divisão dos grupos de acordo com os tratamentos superficiais da resina composta 

 

 

O jateamento com óxido de alumínio e a silicatização foram realizados a 15 mm 

de distância por 20 segundos com a ajuda de uma régua plástica no interior da câmara 

de proteção. 

Para todos os compósitos foi aplicado o ácido fosfórico por 15 segundos. A 

aplicação dos sistemas adesivos seguiu a recomendação dos fabricanete, ou seja, após 

lavagem e secagem da superfície com jato de ar, duas camadas do adesivo Adper 

Single Bond 2 foram aplicadas nos compósitos abase de metacrilato, e, após jato de ar, 

a fotoativação por 20 segundos foi realizada. Já no compósito Filtek P90 o primer foi 

aplicado por 15 segundos. Em seguida, foi aplicado o  jato de ar e a fotoativação 

realizada por 10 segundos. Logo após, o adesivo foi aplicado e fotoativado por 10 

segundos. 
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Figura 4.4 – Tratamentos de superfície executados: jateamento, jateamento + álcool e aplicação do 
sistema adesivo 

 

 

4.2.3 Preparo dos corpos-de-prova: 
 

 
 Tubos de PVC com dimensões 0,5 mm de altura e 0,8 mm de diâmetro interno, 

foram obtidos a partir de sonda de aspiração traqueal no 4 (Medsonda, Arapoti, PR, 

Brasil, Lote 12443), por meio de uma guilhotina. Uma fita dupla face, furada com pinça 

perfuradora para lençol de borracha de tamanho de 0,8mm, foi aplicada sobre a 

superfície dos discos de compósito. Posteriormente, cinco tubos foram fixados nesta fita 

dupla face, de modo que o diâmetro interno coincidisse com a perfuração da fita dupla 

face. O cimento Rely-X Arc foi manipulado e inserido na ponta alongadora para 

cimentação de pino (Elongation tip, 3M ESPE, St Paul, MN, EUA), que foi encaixada em 
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uma Ponta Centrix Accudose Posterior HV (Nova DFL, Rio de Janeiro, Brasil), para 

inserir o cimento resinoso no interior dos tubos de PVC. Após remoção dos excessos, o 

cimento resinoso foi fotoativado por 40 segundos. Os espécimes foram armazenados 

em vidro escuro em saliva artificial por 24h a 37oC. 

 

 

  

Figura 4.5 – A: posicionamento da fita dupla face perfurada sobre o disco de resina composta; B: fixação 
dos tubos de PVC na superfície. 
 

  

Figura 4.6 – A: preenchimento dos tubos com cimento resinoso; B: Após estocagem e remoção dos tubos 
de PVC, obtenção dos corpos-de-prova. 
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4.2.4 Teste de microcisalhamento 

 

 

Os corpos-de-prova foram encaixados em um dispositivo metálico e levados à 

máquina de ensaio universal (Emic DL 2000, EMIC Equipamentos e Sistemas de 

Ensaio; São José dos Pinhais, PR, Brazil) com célula de carga 50N. Uma ponta em 

forma de cinzel (5,22mm largura x 0,6mm espessura) foi utilizada, aplicando uma carga 

compressiva com velocidade de 1,0 mm/min até a ruptura.  

 

 

4.2.5 Análise do tipo de falha 

 

 

Todos os espécimes foram visualizados em um estereomicroscópio com ampliação de 

40X (FZ40, Olympus) para avaliação do tipo de falha, seguindo os seguintes critérios: I 

– falha adesiva cimento/resina; II – falha coesiva em resina; III – falha coesiva em 

cimento; IV – falha mista. 

 

 

4.2.6 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 a análise 

de variância de dois fatores e ao teste de Tukey para contraste (5%). 
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 5 RESULTADOS 
 

 
De acordo com os resultados estatísticos, tanto os fatores individuais (tipo de 

compósito e tratamento de superfície) (p<0.001) como a interação entre eles (p<0.01), 

foram estatisticamente significantes. O teste de Tukey (5%) permitiu verificar as 

diferenças estatísticas significantes e estão apresentadas na figuras 5.1. 

 Quando observados os resultados da interação entre os tipos de compósito e os 

tratamentos de superfície (Figura 5.1) pode ser notado que para o compósito P90 o 

tratamento de superfície mais eficaz em aumentar os valores de resistência de união, 

foi o jateamento com óxido de alumínio. A aplicação do etanol após o jateamento, 

diminuiu os valores de resistência de união alcançados, assemelhando-se ao grupo 

controle. A silicatização seguida da aplicação do silano foi similar ao jateamento, porém 

semelhante ao controle, sendo que a não aplicação do silano nos grupos silicatizados 

diminuiu os valores de resistência de união comparados aos obtidos com o controle.  

Já para o compósito Z250, nenhum tratamento foi eficaz já que foram 

semelhantes ao controle (C=J=S=SS) ou levaram a menores valores de resistência de 

união (JE<C). Para o compósito nanoparticulado Z350, o jateamento com óxido de 

alumínio levou aos maiores valores de resistência de união, enquanto a silicatização e a 

silicatização seguida da aplicação do silano não foram diferentes do controle. Para este 

compósito, o jateamento seguido da aplicação do etanol também levou aos menores 

valores de resistência de união. 
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Em relação ao tipo de falha, observa-se na Tabela 5.1, que os grupos 

experimentais que apresentaram os menores valores de resistência de união, como PC, 

PJE, Z2JE e Z3JE apresentaram uma maior quantidade de falhas adesivas e coesivas 

em cimento. Já os grupos que apresentaram os maiores valores de união, 

apresentaram uma maior quantidade de falhas coesivas em resina. 

 
Tabela 5.1 Resultado da análise dos tipos de falha – adesiva, mista, coesiva em resina e coesiva em 
cimento 
 

Grupos Adesiva Mista 
Coesiva em 

resina 
Coesiva em 

cimento 

P90 C 17 0 0 8 

P90 J 4 4 14 3 

P90 JE 16 0 9 0 

P90S 16 2 7 0 

P90 SS 3 6 16 0 

Z250 C 4 4 15 2 

Z250 J 4 4 14 2 

Z250 JE 18 2 0 5 

Z250 S 2 4 15 4 

Z250 SS 2 2 21 0 

Z350 C 5 7 13 0 

Z350 J 0 4 21 0 

Z350 JE 18 4 0 3 

Z350 S 0 6 17 2 

Z350 SS 5 0 16 4 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Na avaliação da resistência de união deste estudo, o ensaio de 

microcisalhamento foi escolhido pela reduzida área de união, o que diminui a 

possibilidade da inclusão de defeitos durante a preparação do espécime, e a 

possibilidade de usar múltiplas áreas de teste dentro de um mesmo espécime, fato que 

minimiza o efeito da heterogeneidade do material nos resultados obtidos.12,88 A 

execução de um ensaio de cisalhamento parece ser mais relevante clinicamente, já que 

componentes de tração, compressão e cisalhamento estão presentes tal como ocorre 

clinicamente.84  

Primeiramente deve ser destacado que, no presente estudo, as superfícies dos 

discos de todos os compósitos foram asperizadas com lixa d’água de granulação 600 

para criar uma rugosidade de superfície padronizada9,57,59,73, já que um material de 

preenchimento sofre ação das brocas durante o preparo cavitário para uma restauração 

indireta. Tem sido especulado que esta asperização removeria a camada superficial 

menos reativa do compósito57 , além de aumentar a rugosidade de superfície e a 

retenção micromecânica, o que poderia aumentar a resistência de união.45,48,81  

O sistema adesivo foi aplicado em todos os espécimes, uma vez que durante a 

cimentação das restaurações indiretas com cimentos resinosos, o dente sofre a 

preparação para o procedimento adesivo que inclui a aplicação do ácido fosfórico para 

os sistemas adesivos convencionais e a aplicação direta do sistema adesivo para os 

sistemas autocondicionantes. No presente estudo foi utilizado o sistema adesivo 

convencional para os compósitos metacrílicos e, para o compósito a base de silorano, o 

sistema adesivo auto-condicionante indicado por seu fabricante (3MESPE) para que 

houvesse uma melhor compatibilidade entre o compósito de preenchimento e o cimento 

resinoso. 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 P90 é empregado.42,59,96  

 Tem sido observado que o ácido fosfórico atua promovendo apenas uma 

limpeza da superfície83,101, sendo incapaz de criar micro-retenções na superfície de um 

compósito20,36, podendo elevar os valores de resistência de união55,63 ou não influenciar 
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significativamente nesta propriedade63,67,81,101. Uma ação negativa também foi apontada 

por Kashi et al.49. Desse modo, para que não houvesse a influência deste fator no 

tratamento dos compósitos estudados, já que o adesivo do compósito P90 é 

autocondicionante e dispensaria a aplicação do ácido fosfórico, este foi aplicado em 

todos os discos de ambos os materiais. 

Analisando os resultados obtidos, a hipótese do presente estudo foi aceita já que 

os valores de resistência de união entre um compósito e um cimento resinoso foram 

dependentes do tipo de compósito e do tratamento de superfície empregado.  

De fato, tem sido observada uma variabilidade na forma em que os compósitos 

reagem a determinados tratamentos de superfície, de acordo com a sua composição 

química.55  De modo geral, no presente estudo os compósitos a base de metacrilato 

apresentaram valores de resistência de união superiores aos do compósito a base de 

silorano (Figura 5.1). Em estudo prévio, a maioria das associações entre um compósito 

à base de silorano e outro a base de dimetacrilato também levou a menores valores de 

resistência de união quando comparados à associação do compósito a base de 

metacrilato com ele mesmo.48 A associação entre silorano e compósitos metacrílicos 

tem sido investigada e mostrado ser dependente do agente intermediário utilizado, 

como o silano ou o sistema adesivo.42,48,59,100 A utilização do Sistema Adesivo P90, por 

conter como base química monômeros metacrilatos com a adição de grupamentos 

fosfatados, tem favorecido os valores de resistência de união entre o silorano e 

compósitos a base de metacrilato.42 A reação dos grupamentos fosfatados com o 

oxirano e dos grupos acrilatos do adesivo com o dimetacrilato podem ser os 

responsáveis para este aceitável valor de união.96 No entanto, no presente estudo, a 

utilização deste sistema adesivo não foi capaz de tornar a união do cimento resinoso 

com o compósito P90 semelhante àquela alcançada com os compósitos metacrílicos, o 

que pode ser observado comparando os valores de resistência de união do grupo 

controle para todos os compósitos estudados (Figura 5.3), concordando com estudo 

anterior.48  

Com relação aos tratamentos de superfície estudados, de modo geral, o 

jateamento com óxido de alumínio levou a maiores valores de resistência de união do 

que somente a asperização da superfície com lixa. A superioridade desta técnica já 
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havia sido apontada em estudos anteriores13,16,27,55,73,83,100, que está relacionada à 

maior rugosidade e a energia de superfície produzidas pelo jateamento, o que permitiria 

um melhor escoamento do adesivo nas microretenções, melhorando a retenção 

micromecânica entre a resina composta e o cimento.  

De fato, um estudo27 que utilizou MEV, verificou que a ponta diamantada causou 

um padrão de rugosidade mais regular com picos e vales mais unidirecionais. Já o 

jateamento levou a um padrão tridimensional, com variações na altura dos picos e 

vales, o que pode explicar os seus maiores valores de resistência de união comparados 

às brocas.25,27,81 Foi especulado 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.25 Em 

estudo anterior, 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 compósitos57, de acordo com os 

achados do presente estudo. 

Ademais, a silicatização seguida da aplicação do silano apresentou resultados 

similares ao jateamento com óxido de alumínio, no que concordam outros estudos 

sobre resistência de união entre compósitos57,83,100, enquanto que, em outros 

estudos55,66, dependendo do tipo de compósito avaliado, houve diferenças entre estes 

tipos de tratamento.  

Quando analisados os compósitos individualmente, o jateamento com óxido de 

alumínio aplicado isoladamente, levou a maiores valores de resistência de união para o 

compósito P90 e para o compósito Z350, do que a silicatização. O tamanho maior (50 

µm) das partículas de óxido de alumínio provoca uma maior profundidade média de 

rugosidade (15 µm) do que a causada pelas partículas de sílica (30 µm), cuja 

profundidade média de rugosidade é de 10 µm.81 Também, em estudo anterior, por 

análise de MEV, não foi encontrada incorporação de partículas de sílica dentro da 

superfície do compósito quando a silicatização foi realizada81 , o que sugere que os 

maiores valores de resistência de união para o jateamento de óxido de alumínio foram 

causados pelos tamanhos diferentes das partículas de pó, sendo que a diferença na 
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composição química do mesmo não teve influência nos resultados obtidos. Já para o 

compósito Z250, todos os tratamentos realizados, com exceção do jateamento seguido 

do álcool, levaram a valores similares de resistência de união. Foi encontrado também 

em prévio estudo63, uma similaridade nos resultados de resistência de união para um 

compósito microhíbrido, quando submetido a asperização superficial com brocas ou a 

jateamento com óxido de alumínio. 

Convém ressaltar que, para o compósito P90, o jateamento com óxido de 

alumínio foi tão eficaz que foi capaz de igualar seus resultados aos dos compósitos 

metacrílicos, que seriam mais compatíveis com os cimentos resinosos. Pode ser 

especulado que, o maior tamanho das partículas abrasivas do óxido de alumínio tenha 

sido capaz de remover grande parte da matriz orgânica mais hidrófoba superficial. 

Desse modo, não somente o sistema adesivo, mas também o cimento resinoso 

penetraria mais facilmente nas irregularidades, promovendo maior embricamento 

mecânico. Já as partículas de óxido de alumínio modificado por sílica podem não ter 

conseguido remover a matriz orgânica com a mesma profundidade, além de não terem 

ficado incrustradas na superfície81, de modo que os valores de resistência de união 

para este tratamento foram similares ao controle. Para o compósito Z350, o jateamento 

com partículas abrasivas maiores pode ter promovido uma quebra e arrancamento dos 

nanoaglomerados, proporcionando uma superfície mais rugosa64,83 do que quando 

partículas abrasivas menores foram utilizadas. Além disso, pode, também, não ter 

ocorrido uma impregnação da superfície com a sílica, o que foi relatado por outro 

autor.81   

É conveniente enfatizar que a aplicação do silano após a silicatização, aumentou 

significativamente os valores de resistência de união para os compósitos P90 e Z250, 

quando comparada à silicatização sem silano, o que pode ser confirmado pelo estudo 

de Wiegand et al.100, para o compósito P90. O propósito da utilização do agente de 

união bifuncional como o silano foi de aumentar a resistência de união através de uma 

união química entre as partículas de sílica que foram impregnadas na superfície do 

compósito durante a silicatização com a matriz orgânica do cimento resinoso.50,91 

Entretanto o uso do silano após a silicatização  parece não apresentar vantagens 

evidentes em relação ao jateamento com óxido de alumínio empregado isoladamente, 
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pois levou a menores valores de resistência de união para os compósitos P90 e Z350 e 

resultados similares para o compósito Z250. Além disso, o maior número de passos 

clínicos acaba por fazer esta técnica ainda menos vantajosa. 

 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 compósito5,38,85, 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 compósitos45 ou entre 

compósitos indiretos e cimentos resinosos (Caneppele, 2010) 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 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.72, sobre a ação dos solventes dos sistemas 

adesivos na superfície de compósitos.  

No entanto, a aplicação do etanol após o jateamento levou à diminuição dos 

valores de resistência de união tanto para os compósitos metacrílicos como para o 

compósito P90. O maior tempo de utilização do etanol comparado a estudos prévios45,16 

pode ter provocado uma absorção do solvente pelo compósito, provocando o 

amolecimento da matriz orgânica, devido ao afastamento das cadeias da rede 

polimérica.85 No entanto, os monômeros do sistema adesivo podem não ter sido 

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

não tenha ocorrido. Também, pode ser especulado que tenha ocorrido o aprisionamento 

de partículas de etanol nas irregularidades superficiais influenciando negativamente os 

valores de resistência de união, já que foi apontado em prévio estudo uma inibição da 

polimerização de sistemas adesivos ou de compósitos pelo etanol.45  

Em relação à análise do tipo de falha, observa-se na Tabela 5.1, que os 

tratamentos que apresentaram menores valores de resistência de união, como PC, 

PJE, Z2JE e Z3JE apresentaram maior quantidade de falhas adesivas e coesivas em 
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cimento. A elevada quantidade de falhas adesivas destes grupos reforça o resultado da 

baixa resistência de união entre o substrato e o cimento. O tipo de ponta em forma de 

cinzel, pode ter contribuído para as falhas coesivas em cimento presentes em todos os 

grupos, devido a uma concentração de tensões no cilindro de cimento12. No entanto, 

esta adversidade relacionada ao método não foi significativa devido a reduzida 

quantidade de falhas coesivas em cimento avaliando-se todos os grupos experimentais. 

Já os tratamentos mecânicos, como o jateamento e a silicatização que promovem um 

aumento da rugosidade superficial, o maior número de fraturas coesivas em resina para 

estes tratamentos refletem os maiores valores de resistência de união alcançados. 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, pode ser observado que a 

utilização de tratamentos de superfície para aumentar a resistência na união entre 

materiais resinosos é bastante complexa, apresentando na literatura resultados 

diversos, já que muitos fatores podem atuar concomitantemente. Desse modo, estudos 

adicionais ainda são necessários em busca de um tratamento de superfície ideal e 

único para tosos os compósitos. 

 

 



 
 

42 

7 CONCLUSÕES 
 
 
 

Dentro das limitações do presente estudo e de acordo com os resultados obtidos, 

pode ser concluído que: 

1. O etanol absoluto não mostrou resultados confiáveis com relação a resistência 

de união entre compósitos e cimentos resinosos, não devendo ser indicado como 

um tratamento de superfície; 

2. Um determinado tratamento de superfície estudado levou a maiores, menores ou 

similares valores de resistência de união, o que foi dependente do tipo de 

compósito utilizado. 

3. O compósito silorano levou a menores valores de resistência de união. No 

entanto, após jateamento com óxido de alumínio, os valores de resistência de 

união se elevaram, devendo ser recomendada a utilização deste procedimento 

para tais compósitos. 

4. De modo geral, o jateamento com óxido de alumínio foi o tratamento que 

proporcionou elevados valores de resistência de união ao cimento resinoso, e 

deveria ser indicado para o tratamento de superfície de compósitos previamente 

à cimentação de peças protéticas.  
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