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Resumo 

Este estudo teve como objetivo avaliar 4 cimentos resinosos duais (Dual 

Cement, Enforce, Rely X ARC e Variolink II), em relação à resistência à tração 

diametral, à compressão, à flexão, ao módulo de elasticidade em flexão e à 

microdureza Vickers, tendo como padrão comparativo 1 cimento resinoso auto 

ativado (Cement-Post), 1 cimento fosfato de zinco (SSWhite) e 1 cimento ionômero 

de vidro (Ketac Cem). Oito corpos de prova, com 3mm de diâmetro e 6mm de altura, 

foram ensaiados em tração diametral e compressão e, com 25x2x2mm3, em flexão 

de 3 pontos. Durante o ensaio de flexão, obteve-se os valores de módulo de 

elasticidade e 5 corpos de prova previamente ensaiados em flexão foram 

submetidos ao ensaio de microdureza. Os valores médios de resistência à tração 

diametral, em MPa, foram para o Dual Cement 44,25, Enforce 41,19, Rely X ARC 

45,28, Variolink II 38,23, Cement-Post 40,11, Cimento de Zinco 4,14 e Ketac Cem 

6,06. Os valores médios de resistência à compressão, em MPa, foram para o Dual 

Cement 324,52, Enforce 252,57, Rely X ARC 263,73, Variolink II 252,76, Cement-

Post 228,74, Cimento de Zinco 39,14 e Ketac Cem 94,32. Os valores médios de 

resistência à flexão, em MPa, foram para o Dual Cement 124,75, Enforce 114,65, 

Rely X ARC 102,39, Variolink II 100,00, Cement-Post 95,66, Cimento de Zinco 11,87 

e Ketac Cem 10,39. Os valores médios de módulo de elasticidade em flexão, em 

GPa, foram para o Dual Cement 6,38, Enforce 6,30, Rely X ARC 5,17, Variolink II 

6,16, Cement-Post 7,56, Cimento de Zinco 7,06 e Ketac Cem 6,93. Os valores 

médios de microdureza Vickers foram para o Dual Cement 54,33, Enforce 54,36, 

Rely X ARC 55,25, Variolink II 48,61, Cement-Post 54,19, Cimento de Zinco 38,23 e 

Ketac Cem 54,52. Os valores médios obtidos foram submetidos à análise estatística 

ANOVA e Método de Tukey. Pôde-se concluir que: o Dual Cement apresentou o 

melhor comportamento mecânico; os cimentos resinosos duais apresentaram 

resistência à tração diametral, à compressão e à flexão superiores aos cimentos 

fosfato de zinco e ionômero de vidro e similares ou superiores ao cimento resinoso 

auto ativado; os cimentos resinosos duais demonstraram semelhante módulo de 

elasticidade em flexão ao cimento ionômero de vidro, e semelhante ou inferior aos 

cimentos resinoso auto ativado e fosfato de zinco; o Variolink II apresentou 

microdureza Vickers superior ao cimento fosfato de zinco e inferior aos demais 

cimentos resinosos duais, resinoso auto ativado e ionômero de vidro. 
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Abstract 

This study purposed to assess 4 dual resin cements (Dual Cement, Enforce, 

Rely X ARC and Variolink II), in relation to the diametral tensile strength, 

compressive strenght, flexural strength, flexural modulus and Vickers microhardness, 

in comparison with 1 self-cured resin cement (Cement-Post),  zinc phosphate cement 

(SSWhite) and 1 glass ionomer cement (Ketac Cem). Eight specimens, 3 mm in 

diameter and 6 mm in high were tested in diametral tensile and compressive, and 

with 25x2x2 mm3 in flexural of three points. During the flexural test, the values of 

modulus were obtained and 5 specimens previously tested in flexural test were 

subjected to microhardness test. The average values of diametral tensile strength, in 

Mpa, were for the Dual Cement 44.25, Enforce 41.19, Rely X ARC 45.28, Variolink II 

38.23, Cement-Post 40.11, Zinc Cement 4.14, and Ketac Cem 6.06. The average 

values of compressive strength, in MPa, were for the Dual Cement 324.52, Enforce 

252.57, Rely X ARC 263.73, Variolink II 252.76, Cement-Post 228.74, Zinc Cement 

39.14, and Ketac Cem 94.32. The average values of flexural strength, in MPa, were 

for the Dual Cement 124.75, Enforce 114.65, Rely X ARC 102.39, Variolink II 100.00, 

Cement-Post 95.66, Zinc Cement 11, 87, and Ketac Cem 10.39. The average values 

of flexural modulus, in GPa, were for the Dual Cement 6.38, Enforce 6.30, Rely X 

ARC 5.17, Variolink II 6.16, Cement-Post 7.56, Zinc Cement 7.06 and Ketac Cem 

6.93. The average values of Vickers microhardness were for the Dual Cement 54.33, 

Enforce 54.36, Rely X ARC 55.25, Variolink II 48.61, Cement-Post 54.19, Zinc 

Cement 38.23, and Ketac Cem 54 52. Mean values were subjected to ANOVA and 

Tukey Method. It was concluded that: the Dual Cement showed the best mechanical 

performance, dual resin cements presented diametral tensile, compressive and 

flexural strength higher than the zinc phosphate cement and glass ionomer cement 

and similar or higher than self-cured resin cement; dual resin cements showed similar 

flexural modulus to glass ionomer cement, and similar or lower than self-cured resin 

cement and zinc phosphate cement; Variolink II showed Vickers microhardness 

higher than the zinc phosphate cement and lower than the others dual resin cements, 

self-cured resin cement and glass ionomer cement.  
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1. Introdução 

As melhorias na resistência ao desgaste, qualidade marginal e estética têm 

concedido uma maior aprovação para aplicações clínicas de restaurações indiretas 

estéticas (Rueggeberg, 2002; Peumans et al., 2000). Além disso, o desenvolvimento 

de agentes cimentantes adesivos, proporcionando alta resistência adesiva de 

materiais restauradores e tecidos dentários duros, mínima solubilidade, estabilidade 

e biocompatibilidade têm contribuído para a formação de uma forte e duradoura 

interface dente-restauração, com mínima remoção do tecido dentário hígido (Van 

Meerbeek et al., 2001).  

Embora o estabelecimento da forma de resistência e de retenção no preparo 

dos dentes seja de importância primária (Diaz-Arnold et al., 1999), a cimentação 

adequada é fundamental para alcançar um bom desempenho das restaurações 

indiretas, e é o último passo em uma cadeia de manipulações de diversos tecidos, 

materiais e instrumentos (la Macorra & Pradíes, 2002). 

Os cimentos odontológicos compreendem uma categoria de materiais 

responsáveis pela união mecânica entre o material restaurador indireto e a estrutura 

dental devidamente preparada para recebê-lo (Attar et al., 2003; Kitasako et al., 

2001; Jivraj et al., 2006; Maia & Vieira, 2003; Rosenstiel et al., 1998). E esta ligação 

entre o dente e a restauração é um desafio complexo para a fase de cimentação, 

visto que deve minimizar a transição entre e unir duas partes que diferem em - entre 

outras coisas - rigidez, molhabilidade, cor, direção do movimento, e química (Ia 

Macorra & Pradíes, 2002).  

Um agente cimentante ideal deve apresentar: adesão ao material restaurador e 

ao dente; adequado selamento da interface; insolubilidade em líquidos bucais; 

capacidade de atingir uma baixa espessura de película em condições de 

cimentação; biocompatibilidade com os tecidos bucais; propriedades 

anticariogênicas; radiopacidade; relativa facilidade de manipulação; estética; 

estabilidade de cor (Ia Macorra & Pradíes, 2002; Jivraj et al., 2006; Kious et al., 

2009; Rickman & Satterthwaite, 2010); valores de dureza, resistência à compressão 

e à tração, e módulo de elasticidade adequados; tenacidade à fratura (Li & White, 

1999). 
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No entanto, não existe um material que satisfaça todos os requisitos de um 

agente cimentante ideal (Diaz-Arnold et al., 1999; Ia Macorra & Pradíes, 2002; Maia 

& Vieira, 2003; Yuzugulu et al., 2008) e nem um agente cimentante que se aplique 

adequadamente para todas as situações clínicas (Rosenstiel et al., 1998). Todos os 

cimentos disponíveis no mercado apresentam limitações e estas devem ser levadas 

em consideração no momento da sua seleção (Maia & Vieira, 2003). A escolha de 

um agente cimentante é dependente da situação clínica combinada com as 

propriedades físicas, biológicas e de manipulação do cimento (Attar et al., 2003; 

Barclay et al., 2002). 

Por mais de um século, o cimento fosfato de zinco foi o agente mais 

amplamente usado para cimentação (Diaz-Arnold et al., 1999), apesar de suas 

desvantagens,  especialmente solubilidade e falta de aderência. Entretanto, o seu 

sucesso em próteses fixas é bem documentado (Rosenstiel et al., 1998).  

A demanda do paciente quanto à estética e a restaurações não-metálicas tem 

aumentado e o sucesso clínico das restaurações cerâmicas é fortemente 

dependente do processo de cimentação (Diaz-Arnold et al., 1999; Irie et al., 2010; 

Yoshida et al., 2007). Para acompanhar a exigência estética dos pacientes, o 

aspecto estético dos materiais de cimentação é uma necessidade, especialmente 

quando as margens das restaurações são visíveis. Nessas regiões, materiais de 

cimentação resinosos são claramente superiores a qualquer outro tipo de agente 

cimentante, devido, principalmente, à sua translucidez excelente e correspondência 

da cor à dentina e ao esmalte (Ia Macorra & Pradíes, 2002), apresentando um 

resultado estético ideal (Vrochari et al., 2009).  

Uma variedade de produtos odontológicos são desenvolvidos e lançados no 

mercado muito rapidamente, fazendo da seleção do material uma tarefa difícil 

(Rosenstiel et al., 1998; Wang et al., 2003). Desta forma, o conhecimento das 

propriedades mecânicas dos cimentos é essencial para amparar uma indicação 

correta desses materiais, visto que cada tipo de cimento responde de uma forma 

particular em situações clínicas diferentes (Wang et al., 2003), e um melhor 

desempenho clínico do cimento reflete em um melhor desempenho clínico do 

trabalho protético em longo prazo (Maia & Vieira, 2003). 



Revisão de Literatura 

18 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1. Propriedades Químicas  

2.1.1.  Cimentos Resinosos 

 
A composição dos cimentos resinosos é semelhante à composição das resinas 

compostas, porém em diferentes proporções (Anusavice, 2003; Beloti et al., 2000; 

Christensen, 1998; Lu et al., 2005; Pace et al., 2007; Piwowarczyk & Lauer, 2003; 

Rosenstiel et al., 1998). Os cimentos resinosos são compostos por uma matriz de 

Bis-GMA ou UDMA em combinação com outros monômeros de menor peso 

molecular, como o TEGDMA (Fonseca et al., 200439; Góes, 1998). Contém também 

monômeros resinosos bifuncionais, com grupamentos funcionais hidrófilos, HEMA e 

4-META, que modificaram a composição orgânica do cimento resinoso em relação 

às resinas compostas e promoveram a união mecânica com a superfície da dentina, 

que frequentemente fica exposta nos dentes preparados (Anusavice, 2003; Góes, 

1998). Em sua composição também estão presentes cargas inorgânicas (partículas 

de vidro e sílica coloidal) tratadas com silano (Anusavice, 2003; Fonseca et al., 

200439; O’Brien, 2002), com conteúdo em peso variando entre 20 a 80% (Góes, 

1998; O’Brien, 2002).  E assim como as resinas, estão disponíveis em diversas 

tonalidades e opacidades (Diaz-Arnold et al., 1999).   

Com o adesivo dentinário e a composição química dos cimentos resinosos, 

estes podem ligar-se tanto à estrutura dentária, quanto ao material restaurador 

(Diaz-Arnold et al., 1999; Jivraj et al., 2006). A união ao esmalte ocorre através do 

embricamento micromecânico aos cristais de hidroxiapatita com prévio 

condicionamento da superfície (Hill, 2007; Jivraj et al., 2006). A adesão à dentina é 

também micromecânica, mas é muito mais complexa, exigindo várias etapas que 

incluem a remoção da smear layer e desmineralização da superfície, e a aplicação 

de um agente de ligação (primer), que se une quimicamente ao cimento resinoso 

(Hill, 2007).  

Essas características de adesão permitem uma preservação da estrutura 

dentária através de preparos mais conservadores (Rickman & Satterthwaite, 2010) e 

tornam os cimentos resinosos úteis quando formas de retenção e de resistência 
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ideais do preparo não podem ser obtidas, em situações onde a coroa clínica é curta 

ou há acentuada convergência do preparo, levando a um prognóstico clínico mais 

favorável (Bottino et al., 2001; Browning et al., 2002; Li & White, 1999; Prakki & 

Carvalho, 2001). Entretanto os tornam também sensíveis à técnica, já que sua 

utilização de forma adequada exige várias etapas (Diaz-Arnold et al., 1999; Traitel, 

1998). 

A adequada polimerização do cimento resinoso é um pré-requisito importante 

para a estabilidade e biocompatibilidade da restauração (Hofmann et al., 2001). Os 

cimentos resinosos devem ser submetidos a uma reação química para sua 

polimerização. Essa reação pode ser iniciada de três formas principais: mistura de 

dois ou mais componentes diferentes do material, geralmente através de um sistema 

de ativação peróxido-amina (Pace et al., 2007), que é impropriamente chamado de 

cura química (auto ativação); ativação de moléculas fotossensíveis do material 

através de luz visível (fotoativação); ou combinação de ambos os métodos, chamada 

de cura dual (dupla ativação) (Anusavice, 2003; Beloti et al., 2000; Bouillaguet et al., 

2003; Diaz-Arnold et al., 1999; El-Mowafy et al., 1999; Fonseca et al., 200439; Hill, 

2007; Ia Macorra & Pradíes, 2002; Lu et al., 2005; Maia & Vieira, 2003; Rosenstiel et 

al., 1998; Santos Jr et al., 2004; Yoldas et al., 2005). 

Relevantes para os clínicos é que o tipo de cura influencia três aspectos 

importantes do processo de cimentação: seu controle, seu andamento, e acesso (Ia 

Macorra & Pradíes, 2002). Logo, a seleção quanto ao modo de ativação é baseada 

principalmente no uso pretendido (Fonseca et al., 200439; Maia & Vieira, 2003). 

Agentes de cimentação resinosos auto ativados são compostos por duas 

pastas, com a pasta base contendo amina terciária aromática e a pasta catalisadora 

contendo peróxido de benzoíla (Craig & Powers, 2002). A ativação química torna a 

polimerização uniforme mesmo no fundo de cavidades profundas, onde o acesso a 

luz é limitado (Hofmann et al., 2001). Progressividade e lentidão são as 

características mais convenientes, pois garantem o ritmo mais lento de possíveis 

tensões de contração. Porém, como desvantagem deste sistema, o processo 

químico não pode ser controlado pelo profissional uma vez que a mistura foi iniciada 

(Ia Macorra & Pradíes, 2002).  
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Os materiais fotoativados se apresentam na forma de uma pasta usando um 

fotoativator, como canforoquinona, que é ativado por luz de comprimento de onda 

azul com um pico de aproximadamente 470nm (Neumann et al., 2005). A reação 

geralmente é acelerada por uma amina orgânica (principalmente amina alifática). 

Sistemas de ativação através de luz visível fornecem um ambiente mais controlável 

para os clínicos, porque a reação será iniciada apenas quando a luz atuar sobre o 

agente de cimentação (Ia Macorra & Pradíes, 2002). Sendo assim, a principal 

vantagem dos materiais fotoativados é a sua facilidade de uso, pois o clínico pode 

prolongar o tempo de trabalho, o processo de assentamento da restauração indireta 

(Maia & Vieira, 2003), o cimento em excesso pode ser meticulosamente removido 

antes da cura, e após a fotoativação do material de cimentação, a restauração pode 

ser finalizada sem mais delongas (Hofmann et al., 2001). No entanto, a fotoativação 

é adequada quando a luz pode penetrar através da restauração (Maia & Vieira, 

2003; Neumann et al., 2005), apresentando como principal problema a garantia de 

que energia luminosa suficiente alcance todas as partes do cimento, para assegurar 

que o fotoiniciador comece a reação de polimerização subsequente (Ia Macorra & 

Pradíes, 2002). Problemas de acesso ocorrem com o uso de restaurações 

metálicas, pinos intra-radiculares ou núcleos. E mesmo usando a quantidade mínima 

indispensável de energia luminosa, o desenvolvimento de estresse pela contração 

de polimerização é muito mais rápido do que com os materiais auto ativados, 

colocando em risco a capacidade das interfaces, da cimentação em si, das 

restaurações, e da adaptação do pilar (Ia Macorra & Pradíes, 2002). 

A fim de combinar as vantagens de materiais auto e fotoativados, cimentos 

resinosos duais foram desenvolvidos (Ceballos et al., 2007; Hofmann et al., 2001; Lu 

et al., 2005; Meng et al., 2008). Os materiais de cimentação de dupla ativação têm 

os dois sistemas de iniciação, o componente químico de cura é esperado para 

garantir polimerização no fundo de cavidades profundas, enquanto que a 

fotoativação permite a cura imediata após a exposição à luz (Hofmann et al., 2001; 

Pinheiro, 2000). No sistema de duas pastas, a pasta base geralmente contém 

canforoquinona, tanto amina alifática quanto amina terciária aromática e a pasta 

catalisadora contém peróxido de benzoíla (Lu et al., 2005). Nos cimentos resinosos 

duais, a reação química de polimerização inicia logo que a base e o catalisador são 

misturados e o sistema de fotoativação pode ser iniciado a qualquer momento 
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durante o período de ativação química (Yan et al., 2010). Muitos estudos têm 

revelado que o mecanismo de cura químico sozinho é menos eficaz do que o dual, e 

pode ser quase ineficaz para alguns materiais (El-Mowafy et al., 1999).  

Cimentos resinosos estão disponíveis desde 1952 para a cimentação de 

restaurações indiretas (Craig & Powers, 2002). Cimentos resinosos são os agentes 

de escolha para restaurações estéticas em cerâmica ou compósito incluindo inlays, 

onlays, facetas e coroas (El-Mowafy et al., 1999; Fabianelli et al., 2006; Ferrari et al., 

2003; Kramer et al., 1999; Nakamura et al., 2010; Pace et al., 2007; Pisani-Proenca 

et al., 2006; Prakki & Carvalho, 2001; Saskalauskaite et al., 2008; Yoshida et al., 

2007). Além de cimentação de restaurações estéticas, cimentos resinosos têm sido 

recentemente recomendados para cimentação de pinos intra-canais e considerados 

de retenção superior e maior resistência à fratura de raízes, quando comparados 

com pinos cimentados convencionalmente (Caughman et al., 2001; Hofmann et al., 

2001). O desenvolvimento dos tratamentos superficiais das peças metálicas permitiu 

a utilização dos cimentos resinosos em substituição aos cimentos fosfato de zinco e 

ionômero de vidro, sendo também indicados para cimentação de coroas metálicas 

(Caughman et al., 2001). 

A auto ativação é essencial quando não é possível expor o cimento a uma 

quantidade adequada de luz para alcançar uma conversão de polimerização 

adequada (Hofmann et al., 2001; Jivraj et al., 2006), como na cimentação de pino 

intra-radiculares (El-Mowafy et al., 1999; Hofmann et al., 2001; Jivraj et al., 2006; 

Maia & Vieira, 2003), de coroas metálicas (Diaz-Arnold et al., 1999; El-Mowafy et al., 

1999; Maia & Vieira, 2003), de restaurações opacas e espessas (Christensen, 1998).  

Na cimentação de facetas, em que a luz pode penetrar através da restauração 

(Anusavice, 2003), um cimento resinoso fotoativado é preferível a um auto ativado 

ou dual. O cimento fotoativado não apresenta nenhuma alteração de cor com o 

passar do tempo (Christensen, 1998), enquanto o acelerador amina necessário para 

a polimerização auto e dual pode causar a alteração de cor e essa instabilidade da 

cor pode afetar a estética da restauração em longo prazo (Jivraj et al., 2006; Jung et 

al., 2001; Lu et al., 2005). Os cimentos fotoativados são indicados também para a 

cimentação de braquetes ortodônticos (Anusavice, 2003). 
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Cimentos resinosos de dupla ativação têm sido utilizados para cimentação de 

restaurações indiretas estéticas de cerâmica e resinas compostas, mas também, 

mais recentemente, para peças fundidas em metal, como coroas e próteses parciais 

fixas, como uma alternativa aos cimentos fosfato de zinco e ionômero de vidro 

(Caughman et al., 2001; Fonseca et al., 2005; Fonseca et al., 2007; Platt, 1999). 

Entretanto, vários estudos têm sugerido que a maioria dos cimentos resinosos duais 

deve ser fotoativada para produzir maiores taxas de conversão e dureza (Braga et 

al., 2002; Caughman et al., 2001; Kumbuloglu et al., 2004). Relatos na literatura 

revelam que, além de peças metálicas, cerâmicas e resinas compostas de maior 

espessura e menor translucidez também causam uma redução de conversão dos 

cimentos duais (El-Mowafy et al., 1999). Nessas situações, as áreas de cimento que 

receberam intensidade de luz insuficiente para ativar as substâncias fotossensíveis 

dependem da ativação química para assegurar a polimerização (Fonseca et al., 

200439). A fim de tentar reduzir este efeito, um tempo de exposição mais longo é 

necessário, mas nem sempre suficiente (Fonseca et al., 200439). Para restaurações 

metálicas, a polimerização dos cimentos é exclusivamente dependente da ativação 

química, uma vez que o metal forma uma barreira física para a transmissão de luz, 

tornando impossível a fotoativação (Fonseca et al., 200439; Fonseca et al., 2005; 

Fonseca et al., 2007). 

Estudos têm sido realizados para investigar o efeito do modo de ativação sobre 

o grau de conversão, propriedades mecânicas e resistência de união de agentes 

resinosos (Hofmann et al., 2001; Braga  et al., 2002; Kumbuloglu et al., 2004). No 

entanto, os fabricantes de cimentos resinosos de dupla ativação pretendem que 

estes materiais possam ser efetivamente polimerizados apenas por reação química, 

indicando para cimentação de restaurações em situações em que a penetração da 

luz será comprometida ou impossível (Lu et al., 2005). 

 

2.1.2.  Cimento Ionômero de Vidro 

 
O cimento ionômero de vidro é baseado na reação do pó de vidro do cimento 

silicato e do ácido poliacrílico do cimento policarboxilato de zinco. E possui esse 

nome devido à sua formulação, um pó de vidro e um ionômero que contém ácidos 
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carboxílicos. O vidro de fluoraluminiosilicato de cálcio é solúvel no ácido poliacrílico, 

este, por sua vez, forma um copolímero com os ácidos itacônico, malêico e 

tricarboxílico. O ácido tartárico melhora as características de manipulação e aumenta 

o tempo de trabalho, porém reduz o tempo de presa (Anusavice, 2003; O´Brien, 

2002). 

Quando o pó e o líquido são misturados, o ácido condiciona as partículas de 

vidro, e íons cálcio, alumínio, sódio e fluoreto são liberados em meio aquoso. As 

cadeias do ácido poliacrílico formam ligações cruzadas com os íons cálcio, que são 

substituídos pelos íons alumínio dentro de 24h. Os íons sódio e fluoreto não 

participam das ligações cruzadas do cimento. A porção de partículas de vidro não-

reagidas é revestida pelo gel de sílica. Sendo assim, o cimento que tomou presa 

consiste em um aglomerado de partículas de pó que não reagiram, envolvidas por 

um gel de sílica em uma matriz amorfa de polissais de cálcio e alumínio hidratados 

(Anusavice, 2003; Craig & Powers, 2002). 

Características de adesão química à estrutura dentária, através da quelação 

dos grupos carboxílicos dos poliácidos com o cálcio do esmalte e da dentina 

(Anusavice, 2003; Craig & Powers, 2002; Rickman & Satterthwaite, 2010); boa 

translucidez; e liberação lenta e em longo prazo de flúor (Diaz-Arnold et al., 1999), 

que pode prevenir cárie recorrente (Rosenstiel et al., 1998), tornaram este agente 

cimentante popular (Diaz-Arnold et al., 1999). 

O cimento ionômero de vidro é indicado para cimentação de restaurações 

metálicas (Diaz-Arnold, 1999; O´Brien, 2002), restaurações em cerâmicas (O´Brien, 

2002) e braquetes ortodônticos (Anusavice, 2003). 

 

2.1.3.  Cimento Fosfato de Zinco 

 
O fosfato de zinco é o cimento mais antigo (introduzido em 1800), com mais 

longo tempo de vida clínica e serve como padrão para que os novos sistemas 

possam ser comparados (Anusavice, 2003; Hill, 2007). 

O cimento fosfato de zinco se define por uma reação ácido-base, se apresenta 

na forma de pó e líquido, o pó contém cerca de 90% de óxido de zinco e 10% óxido 
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de magnésio, o líquido cerca de 33% de ácido fosfórico em peso.  O alumínio (1%-

3%) no líquido é necessário para a reação de formação de cimento e a água (33%) 

controla a velocidade de reação do pó com o líquido (Anusavice, 2003; Craig & 

Powers, 2002; Hill, 2007).  

Quando o pó é misturado ao líquido, o ácido fosfórico ataca a superfície das 

partículas e libera íons de zinco para o líquido. O alumínio, que forma um complexo 

com o ácido fosfórico, reage com o zinco, produzindo um gel de aluminiofosfato de 

zinco sobre a superfície da porção remanescente das partículas. Dessa forma, o 

cimento que já tomou presa é uma estrutura formada por núcleos constituídos de 

partículas de óxido de zinco que não reagiram, embebidas em uma matiz coesiva e 

amorfa de aluminiofosfato de zinco (Anusavice, 2003). 

O fosfato de zinco não se une quimicamente a estrutura dentária e nem ao 

material restaurador (Diaz-Arnold et al, 1999), sua adesão ocorre por embricamento 

mecânico nas interfaces (Anusavice, 2003). Quando recém-misturado tem um pH 

muito baixo e esta acidez permite excelente molhamento do dente para a fixação 

micromecânica à dentina preparada. A retenção depende de um preparo cuidadoso 

do dente e da qualidade do ajuste da restauração (Jivraj et al, 2006).  

O pH de fosfato de zinco é muito baixo (inferior a 4) na primeira hora, mas 

chega a neutralidade em 48 horas. Seu uso não é recomendado para preparos 

profundos, ou se a irritação pulpar é uma preocupação. Exposição mínima a fluidos 

bucais é necessária, ou seja, as margens da restauração devem ficar bem 

adaptadas (Hill, 2007).  

O cimento fosfato de zinco é indicado e tem sido usado com um elevado grau 

de sucesso em restaurações metálicas, metalo-cerâmicas e cerâmicas (Hill, 2007).  

 

2.2. Avaliações Mecânicas 

 
No ambiente bucal, restaurações são submetidas a tensões da ação da 

mastigação. Essas forças atuam sobre os dentes e/ou materiais, produzindo 

diferentes reações, que podem levar à deformação e acabar comprometendo a sua 

durabilidade ao longo do tempo. As propriedades mecânicas são, portanto, 
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importantes na compreensão e previsão do comportamento dos materiais 

submetidos à carga (Craig & Powers, 2002). Uma vez que muitas forças complexas 

(forças de tração, compressão, flexão) ocorrem e tendem a deformar o material, o 

conhecimento e interpretação da forma como esses materiais se comportam sob 

essas forças são relevantes para entender o desempenho dos materiais (Wang et 

al., 2003). 

Quando uma força específica ou carga é aplicada a um corpo, uma reação de 

mesma intensidade e com direção oposta é produzida. Isso resulta em uma tensão 

interna (Craig & Powers, 2002; Wang et al., 2003). Em uma simples via de 

interpretação, é possível quantificar o resultado da reação da carga externa 

aplicada. Desde que a forma e as dimensões das amostras sob teste possam ser 

medidas, pode-se calcular o esforço pela razão entre a força e a unidade de área. 

Dependendo das características da carga aplicada e consequente estresse, reações 

diferentes podem ocorrer a partir do material testado. O estresse pode resultar em 

alterações estruturais das dimensões originais. A taxa entre essa alteração da 

dimensão original resulta em deformação. Apesar de mais um processo complexo 

que se desenvolve, o corpo reage de maneira uniforme em qualquer camada do 

mesmo (Wang et al., 2003). 

O potencial de insucesso de uma restauração cimentada sob forças aplicadas 

está relacionado às propriedades mecânicas das peças individuais, e à capacidade 

do cimento de resistir ao estresse, sem fratura e/ou deformação permanente 

(Saskalauskaite et al., 2008). 

A resistência é apenas um critério para a seleção de um material, mas é 

crucial. Materiais mais resistentes suportam melhor à deformação e fratura, 

proporcionam igualdade de distribuição de tensões e redução do risco de falha de 

tração ou compressão, e têm maior estabilidade e probabilidade de sucesso clínico 

(Yuzugulu et al., 2008). 

Os dentes estão sujeitos a forças de compressão e flexão impostas pelo 

elemento dental antagonista e durante a mastigação de alimentos pegajosos, 

tensões de tração são produzidas quando se tenta abrir a boca e tendem a remover 

próteses unitárias (Anusavice, 2003). O módulo de elasticidade é uma boa medida 
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da capacidade de um material cimentante transferir cargas para o dente, assim 

distribuindo o estresse (Ia Macorra & Pradíes, 2002). E características de superfície 

também são um fator determinante quando o material é utilizado no meio bucal 

(Anusavice, 2003; Craig & Powers, 2002).  

Mesmo que ensaios mecânicos não tenham atingido o nível de simulação 

clínica, eles representam um importante parâmetro de análise. O conhecimento dos 

principais testes laboratoriais é de grande importância. Há muitos ensaios 

mecânicos para avaliar materiais dentários, cada um deles com suas características 

e parâmetros (Wang et al., 2003). 

 

2.2.1.  Tração Diametral 

 
Quando um corpo é submetido a forças axiais em uma linha reta e em sentidos 

opostos é submetido a uma tensão de tração (Craig & Powers, 2002).  

Como o teste de tração direta é difícil de ser executado com materiais friáveis 

ou frágeis, como os cimentos resinosos, em virtude da dificuldade de preparo do 

corpo de prova e do seu alinhamento e encaixe na máquina do ensaio, um método 

alternativo se tornou popular para a determinação da resistência à tração desses 

materiais e é calculado por meio de um teste de compressão, denominado teste de 

tração diametral (Anusavice, 2003).  

Este ensaio é um teste relativamente simples e reprodutível. Uma força 

compressiva vertical ao longo da lateral de uma amostra cilíndrica produz uma 

tensão de tração perpendicular ao plano vertical que passa pelo centro da amostra, 

gerando uma pressão interna e fazendo com que ela se deforme. Essa deformação 

tende a separar o corpo de prova ao longo do seu plano vertical, criando um 

momento de tração interna (ASTM C 496; Santos Jr, 2003; Wang et al., 2003). 

Nessa situação, a tensão de tração é diretamente proporcional à carga compressiva 

aplicada (Anusavice, 2003).   

O teste de tração diametral deve ser usado somente em materiais que 

apresentem predominantemente deformação elástica e pouca ou nenhuma 

deformação plástica (Anusavice, 2003).   
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O teste de resistência à tração diametral é um requisito essencial, porque 

muitas falhas clínicas são devidas à tração (Pereira et al., 2002). O comportamento 

em tração dos cimentos é importante porque muitos cimentos são relativamente 

fracos em tração. As restaurações dentárias e seus cimentos são muitas vezes 

expostos a tensões de tração devido à carga oblíqua ou transversal às suas 

complexas formas geométricas (Li & White, 1999).  

A resistência entre cimentos é geralmente comparada através dos parâmetros 

de resistência à compressão e resistência à tração diametral, sendo esta última 

considerada mais relevante para o desempenho clínico (Jivraj et al., 2006). 

A resistência à tração diametral é geralmente maior do que resistência à tração 

direta e menor que a resistência à flexão (ASTM C 496).  

 

2.2.2.  Compressão 

 
Na força de compressão, um corpo é submetido a uma carga que tende a 

comprimi-lo ou encurtá-lo. Para calcular a tensão compressiva a força aplicada é 

dividida pela área da seção transversal perpendicular à direção de aplicação da 

força (Anusavice, 2003). 

No ambiente bucal a tensão de compressão é visualmente a mais incidida 

durante a mastigação, porém, ao se considerar a natureza inclinada da anatomia 

dentária, vê-se que a tensão de compressão é rapidamente distribuída (Craig & 

Powers, 2002). 

Para testar a resistência à compressão do material uma carga compressiva 

axial é aplicada em uma amostra cilíndrica, a fim de aproximar a estrutura molecular 

do material (ASTM C 39; Wang et al., 2003). 

Muitos materiais dentários frágeis, tais como cimentos têm uma resistência à 

compressão marcadamente superior à resistência à tração. Estes materiais falham 

por propagação de trincas que é mais favorecida pela carga de tração do que pela 

de compressão. Resistência à compressão é apenas indiretamente relacionada, de 

uma forma complexa, a fratura por tração ou cisalhamento (Xie et al., 2000). 
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2.2.3.  Flexão 

 
A resistência à flexão descreve a quantidade de força necessária para dobrar e 

quebrar o material, quando uma peça de teste de espessura específica é colocada 

sob a ação de uma carga (Craig & Powers, 2002).  

A resistência à flexão é a propriedade mecânica que melhor traduz o conjunto 

de tensões que ocorre clinicamente (Carvalho et al., 2005), uma vez que durante a 

aplicação deste teste tem-se a formação de tensões de compressão, tração e 

cisalhamento no corpo de prova (Figura 1) , o que permite visualizar as alterações 

mecânicas ocorridas na estrutura do material (Gonçalves et al., 2004). E apesar de 

uma força de flexão produzir todos os três tipos de tensão (trativa, compressiva e 

cisalhante) em uma estrutura, na maioria dos casos, a fratura é decorrente do 

componente de tração. Nesta situação, as tensões de tração e compressão são as 

tensões axiais principais, enquanto a tensão de cisalhamento resulta de uma 

combinação de componentes de tração e compressão (Anusavice, 2003). 

 

Figura 1 – Maneira com que as tensões de compressão, tração e cisalhamento 
ocorrem no ensaio de flexão.  

No teste de flexão de 3 pontos a amostra é suportada em ambas as 

extremidades, uma força é aplicada a uma área pequena e concentrada no centro, e 

a força e a quantidade de curvatura são medidas (Anusavice, 2003; Craig & Powers, 

2002). Durante o ensaio de flexão de 3 pontos, existe um eixo neutro na amostra, 

abaixo do ponto de carga e acima do eixo neutro, o modelo está em compressão, 

visto que a superfície que sofre a ação direta da força encurta-se, enquanto que na 

parte inferior da amostra está em tração, visto que alonga-se (Anusavice, 2003; 

Craig & Powers, 2002). De certo modo, este teste mede a interação simultânea das 

tensões de tração, compressão e cisalhamento. A deformação resultante é 
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representada pela diminuição em comprimento da superfície superior (deformação 

compressiva) do corpo de prova em forma de barra e pelo aumento do comprimento 

da superfície inferior (deformação por tração). Uma tensão de cisalhamento também 

é produzida perto das extremidades apoiadas do corpo de prova, porém esse tipo de 

tensão não tem grande importância no processo de fratura (Anusavice, 2003). 

Forças de flexão são o resultado de forças geradas em situações clínicas e 

materiais dentários precisam resistir a repetidas tensões de flexão. A alta resistência 

à flexão é desejada uma vez que estes materiais estão sob a ação do estresse de 

mastigação que pode induzir a deformação permanente (Wang et al., 2003).  

A resistência à flexão e módulo de elasticidade são parâmetros básicos úteis 

para a avaliação das características mecânicas dos materiais dentários 

(Saskalauskaite et al., 2008). 

Teste de flexão é um método ideal de ensaios mecânicos de materiais frágeis, 

como agentes de cimentação resinosos, porque a preensão da amostra não é 

necessária como é para testes de tração direta (Lu et al., 2005).  

 

2.2.4.  Módulo de Elasticidade 

 
O módulo de elasticidade mede a capacidade de um material resistir à 

deformação elástica sob a ação de uma carga, o que representa a rigidez relativa do 

material dentro do limite elástico (Anusavice, 2003; Ia Macorra & Pradíes, 2002; 

Wang et al., 2003). 

Como o módulo de elasticidade de um material é constante, ele não é afetado 

pela intensidade da tensão elástica ou plástica que possa ser induzida no material. E 

quanto menor for a deformação para um determinado valor de tensão, maior será o 

valor de módulo de elasticidade (Anusavice, 2003).  

A relação tensão-deformação do material é relevante para determinar o seu 

comportamento mecânico. Para cada material, existe uma relação proporcional de 

tensão-deformação. Esta proporção ocorre até um ponto limite que é definido como 

limite de proporcionalidade e a deformação, como deformação elástica. Até este 
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ponto, a tensão máxima do material é suportada sem deformação permanente. 

Como a tensão-deformação é proporcional até este ponto, há uma constante de 

proporcionalidade. Ela determina a elasticidade de um material e é calculado pela 

relação da curva tensão-deformação dentro do limite elástico. Esta 

proporcionalidade é definida como módulo de elasticidade ou módulo de Young. No 

entanto, quando a carga aplicada exceder esse ponto, a deformação permanente ou 

plástica ocorre (Craig & Powers, 2002; Wang et al., 2003). 

O módulo de elasticidade está relacionado à transmissão de estresse entre a 

restauração e a estrutura dentária. Ele também indica a capacidade do cimento de 

resistir a deformações elásticas que podem comprometer a integridade da interface 

de união (Braga et al., 2002). Idealmente, o agente cimentante deve ter um valor de 

módulo de elasticidade intermediário entre o da dentina e do material restaurador 

para reduzir a concentração de tensões na interface, e como a interface cimento / 

dente é mais fraca e de maior importância biológica que a interface cimento / 

restauração, os valores de módulo elástico dos cimentos devem se aproximar mais 

ao valor da dentina do que dos materiais restauradores indiretos (Li & White, 1999; 

Lu et al., 2005). 

O módulo de elasticidade em flexão é a medida da resistência à deformação 

sob carga de flexão (Ferracane, 2001). O teste de flexão proporciona maiores 

deslocamentos sob uma determinada carga, tornando assim mais fácil medir o 

módulo em relação aos testes de tração ou compressão (Lu et al., 2005).   

 

2.2.5.  Microdureza Vickers 

 
As características de superfície também são um fator determinante quando a 

material é utilizado no meio bucal. Características superficiais podem influenciar na 

capacidade de polimento, na ocorrência de riscos e na resistência à aplicação de 

carga. A dureza superficial é um parâmetro freqüentemente utilizado para avaliar a 

resistência da superfície material à deformação plástica por penetração (Anusavice, 

2003; Craig & Powers, 2002).  
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O método usual para atingir o valor de dureza é medir a profundidade ou a área 

de uma identação deixada por um penetrador com uma forma específica, aplicada 

por um tempo específico. Há quatro métodos padrões para testes de dureza de um 

material: Brinell, Rockwell, Vickers e Knoop. Cada um desses métodos é dividido em 

uma série de escalas, definido por uma combinação de carga aplicada e geometria 

do identador (Wang et al., 2003). 

A microdureza Vickers é adequada para se determinar a microdureza de 

materiais friáveis e também tem sido realizada para mensurar a microdureza da 

estrutura dentária (Anusavice, 2003). No teste de microdureza Vickers, o corpo de 

prova é identado com um identador de diamante na forma de uma pirâmide com 

uma base quadrada e um ângulo de 136o entre as faces opostas sob uma carga 

específica (ASTM E 92), e este ensaio analisa a resistência superficial dos materiais 

à deformação plástica pela penetração sobre a superfície polida de um material 

(Anusavice, 2003; ASTM A 370; Craig & Powers, 2002; Wang et al., 2003).  

As duas diagonais do penetrador deixadas na superfície do material após a 

remoção da carga são medidas através de um microscópio e sua média é calculada 

(ASTM E 92; Wang et al., 2003). 

A dureza é uma propriedade relacionada com a dificuldade de identação, corte 

ou risco. Materiais friáveis ou frágeis, como os cimentos, exibem apenas 

deformações elásticas e nenhuma deformação plástica, tensões ligeiramente 

maiores ou equivalentes à tensão elástica máxima resultam em fratura (Anusavice, 

2005). 

O teste de microdureza Vickers mostra uma tendência positiva, do ponto de 

vista dos materiais restauradores dentários, de se correlacionar com a quantidade 

de carga em peso do material. O aumento da quantidade de carga em peso provoca 

um aumento da microdureza Vickers e vice-versa (Manhart, 2001). Todo teste de 

dureza também se relaciona com o grau de polimerização, ou seja, quanto mais 

polimerizado for o material, maior será a dureza (Masuda, 1999; Xu et al., 2000). 

A avaliação da microdureza superficial é um método indireto importante de 

verificação do grau de polimerização de cimentos resinosos (Hofmann et al., 2001).  
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O teste de microdureza também pode fornecer informações úteis sobre a 

conversão de monômeros como um método indireto (Yan et al., 2010). No entanto, 

uma vez que o valor de microdureza é fortemente influenciado por fatores, tais como 

porcentagem de carga do compósito, comparação cruzada entre as diferentes 

marcas é limitado. (Hofmann et al., 2001). 

 

2.3. Propriedades Mecânicas 

 
O conhecimento das propriedades físico-mecânicas dos materiais de 

cimentação é de fundamental importância, uma vez que manipulações e aplicações 

incorretas podem resultar em alterações dos mesmos, comprometendo assim o 

desempenho clínico dos cimentos e, consequentemente, o desempenho clínico das 

restaurações em longo prazo (Maia & Vieira, 2003; Saskalauskaite et al., 2008).  

 

2.3.1.  Cimentos Resinosos 

 
As propriedades mecânicas dos cimentos resinosos são influenciadas pelo tipo 

e composição da matriz, tipo de carga, quantidade de carga e modo de 

polimerização.  A incorporação de partículas de carga na matriz torna suas 

propriedades mecânicas muito melhores (Hofmann et al., 2001; Yoshida et al., 

2007).  A quantidade de carga, a forma e a união desta à matriz resinosa afeta as 

propriedades mecânicas dos materiais em questão, tais como resistência e módulo 

flexural, resistência à tração diametral, resistência à compressão e microdureza (Kim 

et al., 2002). Isto acontece porque a propagação da trinca se dá em torno da carga. 

À medida que se insere mais carga, estando esta revestida de um silano que liga a 

carga à matriz, a propagação desta trinca é dificultada (Anusavice, 2003). 

A polimerização adequada é um fator crucial na obtenção das propriedades 

físicas ideais de um agente cimentante resinoso e na gestão clínica inicial 

satisfatória da restauração, como o acabamento e ajuste oclusal. A polimerização 

inadequada diminui as propriedades físicas, afetando as características mecânicas, 

como microdureza e resistência à flexão. É importante cimentos resinosos duais 
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serem capazes de alcançar um grau suficiente de endurecimento com a fotoativação 

(Attar et al., 2003; Braga et al., 2002; El-Mowafy et al., 1999; Meng et al., 2008; 

Yoshida et al., 2007).  

A composição dos cimentos resinosos duais, que associa a fotoativação e a 

ativação química, proporcionam propriedades físicas e mecânicas como a força de 

união, resistência ao desgaste e resistência à compressão superiores aos demais 

materiais de cimentação (Prakki & Carvalho, 2001). 

Os cimentos resinosos auto ativados e os duais levam mais tempo para 

concluir a sua reação de polimerização (Lu et al., 2005). A dupla ativação de 

cimentos resinosos proporciona uma reação mais lenta, permitindo que haja um 

tempo maior para o relaxamento do estresse de contração e tornando-se uma 

vantagem em relação aos cimentos resinosos fotoativados (Prakki & Carvalho, 

2001).  

A reação de polimerização dos materiais resinosos se completa em 24h, não 

permitindo que componentes da saliva, como cálcio e íons fósforo, se depositem na 

superfície ou sub-superfície do material, como acontece com outros agentes 

cimentantes não resinosos, como o ionômero de vidro. Deste modo, a saliva e a 

água destilada não influenciam a microdureza superficial desses polímeros (Okada 

et al., 2001). 

Os cimentos resinosos são materiais que apresentam resistência à 

compressão entre 100 e 200 MPa e tração diametral entre 20 e 50 MPa. São 

propriedades consideradas superiores em relação aos demais cimentos (Góes, 

1998; Li & White, 1999). Quando a altura axial da parede do preparo ou o ângulo de 

convergência do preparo forem desfavoráveis, é provável que as restaurações 

protéticas cimentadas com um cimento resinoso resistam melhor ao deslocamento 

do que aquelas cimentadas com outro tipo de cimento (Browning et al., 2002; El-

Mowafy, 2001). 

A capacidade de um cimento resinoso em resistir à flexão de uma carga 

aplicada pode ser um indicador do seu potencial de sucesso no ambiente bucal (Li & 

White, 1999). 
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Muitos sistemas cerâmicos novos usam subestruturas de zircônia ou alumina 

para coroas unitárias e próteses parciais fixas que não podem ser condicionadas 

internamente e possuem força suficiente para serem cimentados com cimentos não-

resinosos. Mesmo assim, as restaurações não se encaixam bem como as metálicas 

ou metalo-cerâmicas, e podem se beneficiar da alta resistência à compressão e 

baixa solubilidade de um agente cimentante resinoso (Hill, 2007). 

Diversos estudos testaram propriedades mecânicas em função de diferentes 

modos de ativação (Braga et al., 2002; Lu et al., 2005; Hofmann et al., 2001) e os 

cimentos resinosos duais devem ser ativados por luz sempre que possível para 

obter o máximo de resistência, módulo, e microdureza possíveis. A ação dos dois 

sistemas de ativação (emissão de luz visível + reação química) aumenta o grau de 

conversão dos monômeros em polímeros e melhora as propriedades físicas dos 

cimentos resinosos duais (Braga et al., 2002; Caughman et al., 2001; Góes, 1998; 

Hofmann et al., 2001; Jung et al., 2001; Lu et al., 2005; Saskalauskaite et al., 2008). 

O desempenho desses cimentos resinosos depende da fotoativação para atingir um 

alto grau de polimerização (Fonseca et al., 200440). Essa dependência pode variar 

de acordo com a composição do material em termos de quantidade dos 

componentes de ativação químicos e fotoquímicos, bem como do tipo e da 

proporção de monômeros entre eles (El-Mowafy et al., 1999). Mas quando estes 

cimentos não são submetidos à fotoativação adequada, a reação química, por si só, 

não é capaz de promover a conversão máxima dos monômeros em polímeros (Maia 

& Vieira, 2003). 

Um estudo de Feng & Suh (2006) sugere que cimentos resinosos duais 

submetidos a diferentes modos de ativação produzem diferentes estruturas 

poliméricas, podendo afetar suas propriedades mecânicas (Hofmann et al., 2001; 

Braga et al., 2002; Lu et al., 2005).  

As vantagens dos cimentos resinosos, em comparação com os cimentos 

fosfato de zinco e ionômero de vidro, incluem: baixa solubilidade em fluido bucal 

(Bottino et al., 2001; Christensen, 1998; Diaz-Arnold et al., 1999; Fraga et al., 2000; 

Maia & Vieira, 2003; Rosenstiel et al., 1998); união superior à estrutura dental e ao 

material restaurador através de sistemas adesivos (Diaz-Arnold et al., 1999; Fraga et 

al., 2000; Li & White, 1999; Maia & Vieira, 2003; Rosenstiel et al., 1998); 
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propriedades mecânicas superiores (Attar et al., 2003; Diaz-Arnold et al., 1999; 

Fraga et al., 2000; Li & White, 1999; Piwowarczyk & Lauer, 2003), como alta 

resistência à compressão e à tração, microdureza e potencial de reforçar a estrutura 

dental remanescente (Maia & Vieira, 2003); boas qualidades estéticas, com opções 

de cores disponíveis (Bottino et al., 2001; Diaz-Arnold, 1999). 

No entanto, estes materiais têm limitações que devem ser cuidadosamente 

consideradas antes de concluir sobre a sua utilização como uma possível alternativa 

ao fosfato de zinco e ionômero de vidro. Essas limitações são: sensibilidade à 

umidade e em situações clínicas onde este fator não puder ser controlado, esses 

materiais não devem ser utilizados, uma vez que essas condições podem afetar 

significativamente as propriedades adesivas (Fonseca et al., 2007); alta viscosidade 

e espessura de película (Rosenstiel et al., 1998); radiopacidade inadequada, 

dificultando a detecção de cáries recorrentes (Rosenstiel et al., 1998; Attar et al., 

2003); sensibilidade técnica (la Macorra & Pradies, 2002; Maia & Vieira, 2003); curto 

tempo de trabalho; dificuldade na remoção de excessos da margem da restauração 

(Fraga et al., 2000; Maia & Vieira, 2003; Platt, 1999; Rosenstiel et al., 1998); 

nenhuma liberação ou absorção de flúor; remoção de uma restauração pode exigir 

sua destruição total; e o baixo módulo de elasticidade (rigidez) pode ser uma 

desvantagem para o suporte de prótese em cerâmica pura ou extensas (O’Brien, 

2002).  

  

2.3.2.  Cimento Ionômero de Vidro 

 
O cimento ionômero de vidro possui certas propriedades únicas que o torna útil 

como material restaurador e adesivo, incluindo a adesão à estrutura do dente úmido 

e metais comuns, propriedade anticariogênica devido à liberação de flúor, baixo 

coeficiente de expansão térmica similar ao da estrutura dentária, biocompatibilidade 

e baixa citotoxicidade (Xie et al., 2000). 

Uma das principais desvantagens desse cimento é o lento processo de 

maturação, que é necessário para o desenvolvimento de sua resistência máxima 

(Anusavice, 2003). Apresenta durante o período inicial de presa susceptibilidade à 
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umidade e solubilidade subsequente, se for exposto à água, e susceptibilidade à 

desidratação, levando à falha coesiva e formação de microtrincas (Anusavice, 2003). 

 Ensaios laboratoriais relataram resistência à compressão e retenção da coroa 

maior que do fosfato de zinco (Craig & Powers, 2002; Rosenstiel et al., 1998).  E sua 

resistência à compressão continua a aumentar ao longo de várias semanas para 

cerca de 200 MPa (Rosenstiel et al., 1998).  

A sua resistência à tração diametral é ligeiramente maior do que o cimento 

fosfato de zinco, e seu módulo de elasticidade é menor do que o cimento fosfato de 

zinco e cimentos resinosos, sendo menos rígido e mais susceptível à deformação 

elástica. Por este motivo, ele não é tão favorável quanto o cimento fosfato de zinco 

na aplicação em restaurações extensas, próteses parciais fixas, pilares múltiplos ou 

em áreas de estresse mastigatório excessivo (Anusavice, 2003; Diaz-Arnold et al., 

1999; Xie et al., 2000). 

 

2.3.3.  Cimento Fosfato de Zinco 

 
O cimento fosfato de zinco continua a ser uma boa opção clínica para 

cimentação de metal, restaurações metalo-cerâmicas bem ajustadas, próteses 

parciais fixas extensas e pinos e núcleos fundidos, por causa de seu custo 

extremamente baixo, da força inicial, de aceitáveis propriedades físicas, e da falta de 

sensibilidade da técnica (Donovan & Cho, 1999). 

Apresenta menores valores de compressão e tração diametral (Jivraj et al., 

2006), uma resistência à tração diametral de aproximadamente 5,5 MPa (Anusavice, 

2003), enquanto cimentos resinosos apresentam valores muito maiores (Jivraj et al., 

2006). Mas alcança 2/3 de sua resistência final em 1 hora (Craig & Powers, 2002) e 

possui o maior módulo de elasticidade entre os agentes cimentantes, sendo 

extremamente rígido, o que permite ao cimento resistir a deformação elástica em 

regiões de alto estresse mastigatório ou em um trabalho protético extenso 

(Anusavice, 2003).  

A maior importância, no entanto, é o seu longo histórico clínico. A 

confiabilidade comprovada do cimento valida a sua utilização na cimentação em 
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longo prazo de pinos pré-fabricados e fundidos, inlays, onlays, coroas metálicas e 

coroas totalmente em cerâmica (Diaz-Arnold et al., 1999). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

 
Avaliar propriedades mecânicas de agentes cimentantes. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 
Avaliar cimentos resinosos de dupla ativação, em relação à resistência à tração 

diametral, à compressão, à flexão, ao módulo de elasticidade em flexão e à 

microdureza Vickers, tendo como padrão comparativo um cimento resinoso auto 

ativado, um cimento fosfato de zinco e um cimento ionômero de vidro. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Amostra 

 
Quatro cimentos resinosos de dupla ativação, 1 cimento resinoso auto ativado, 

1 cimento fosfato de zinco e 1 cimento ionômero de vidro foram utilizados para a 

realização deste estudo experimental in vitro (Quadro 1). 

Quadro 1 – Cimentos utilizados no estudo 

Nome 

comercial 

Tipo de 

cimento 
Fabricante Monômero Cor 

Proporção / 

Tempo de 

espatulação 

Lote 

Dual 

Cement 

Resinoso 

dual 

Vigodent 

(RJ, Brasil) 
Metacrilico Universal 

1:1 

10 seg 

013/09 

004/09 

Enforce 
Resinoso 

dual 

Dentsply 

(RJ, Brasil) 

Bis-GMA, 

BDMA, 

TEGDMA 

A2 
1:1 

15 seg 

175758B/097682B 

124372B/161440B 

RelyX 

ARC 

Resinoso 

dual 

3M ESPE 

(MN, EUA) 

Bis-GMA, 

TEGDMA 
A3 

1:1 

10 seg 

GX9JK 

N121106 

Variolink II 
Resinoso 

dual 

Ivoclar Vivadent 

(Schaan, 

Liechtenstein) 

Bis-GMA, 

UDMA, 

TEGDMA 

A3 
1:1 

10 seg 

M03806/N00957 

M03806/N00957 

Cement-

Post 

Resinoso 

auto ativado 

Angelus 

(PR, Brasil) 

Bis-GMA, 

TEGDMA 
A3 

1:1 

15 seg 

11895 

11895 

Cimento 

de Zinco 

Fosfato de 

Zinco 

SSWhite 

(RJ, Brasil) 
— 1 Claro 

1:4 

90 seg 
0051109/0871209 

Ketac 

Cem 

Ionômero de 

Vidro 

3M ESPE 

(Seefeld, 

Alemanha) 

— — 
1:2 

30 seg 
362755 

 

4.2. Propriedades Mecânicas 

 
Cinco propriedades mecânicas foram avaliadas: resistência à tração diametral, 

resistência à compressão, resistência à flexão, módulo de elasticidade em flexão e 

microdureza Vickers.  
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4.2.1.  Resistência à Tração Diametral 

 
Oito corpos de prova cilíndricos de cada cimento foram confeccionados, com 

dimensão de 3mm de diâmetro e 6mm de altura (ASTM C 496). Para os cimentos 

resinosos e o cimento fosfato de zinco utilizou-se uma matriz de aço inoxidável 

bipartida (LABA, RJ, Brasil) (Figura 2), e para o cimento ionômero de vidro utilizou-

se uma matriz de náilon bipartida (LABA, RJ, Brasil) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 2 – Matriz de aço inoxidável bipartida. 

 

 

 

 

Figura 3 – Matriz de náilon bipartida. 

Os cimentos foram manipulados de acordo com as especificações de seus 

respectivos fabricantes e vertidos na matriz posicionada sobre uma tira de poliéster 

e uma placa de vidro até o seu completo preenchimento. Sobre eles foi colocada 

uma tira de poliéster transparente, para planificação da superfície do cimento, e 

sobre esta tira foi colocada uma lâmina de vidro, para que o material sofresse uma 

pressão uniforme, havendo a remoção do excesso e a formação de uma superfície o 

mais lisa possível. 

Os cimentos resinosos de dupla ativação foram submetidos à fotoativação com 

um aparelho de luz halógena (Optilux 501, Kerr, Danbury, CT, EUA), por 60 

segundos em cada extremidade (ADA 27; ISO 4049), e a intensidade de energia 

luminosa foi aferida regularmente pelo radiômetro do próprio aparelho, apresentando 

valores superiores a 800mW/cm2. Os corpos de prova foram removidos da matriz 15 

minutos após iniciada a manipulação e armazenados em água destilada a 37ºC em 
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estufa bacteriológica (Q316B15, Quimis, RJ, Brasil) durante 24h (ADA 27; ASTM 

A370; ISO 4049). 

A tração diametral foi avaliada através do ensaio originalmente desenvolvido 

pelo Prof. Fernando Luiz Lobo Carneiro, em 1943, com a utilização de frisos (Figura 

4). Diferentemente do ensaio ilustrado por Anusavice (2003), em que uma carga 

compressiva é aplicada por uma placa plana na lateral do corpo de prova cilíndrico 

(Figura 5). 

Figura 4 – Ensaio de tração diametral 
originalmente desenvolvido pelo Prof. 

Fernando Luiz Lobo Carneiro (ASTM C 496). 

 

Figura 5 – Ensaio de tração diametral 
ilustrado por Anusavice (2003). 

 

Um ferramental foi exclusivamente confeccionado (LABA), apresentando frisos 

de 1mm, respeitando a relação largura do friso / diâmetro do corpo de prova de 1:3. 

O corpo de prova foi posicionado com o auxílio de um guia (ASTM C 496), sendo 

colocado em repouso no ferramental de ensaio somente ao longo de duas geratrizes 

diametralmente opostas, ou seja, com sua maior dimensão no sentido horizontal 

(ASTM A 370), de modo que a carga aplicada atuasse sobre toda a geratriz do corpo 

de prova (NBR NM 8) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ensaio de tração diametral. 
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Antes da realização do ensaio, o diâmetro e a altura de cada corpo de prova 

foram medidos com um paquímetro digital (100.174B, Digimess Instrumentos de 

Precisão, SP, Brasil) de precisão 0,01mm, no seu ponto médio e nas duas 

extremidades (ASTM C 496).    

O teste foi conduzido em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos 

(K500S-MO80603, Kratos Equipamentos, SP, Brasil), a uma velocidade de 

0,5mm/min e com uma célula de carga de 200 Kgf. 

Os corpos de prova foram confeccionados e ensaiados a temperatura de 22°C 

e a umidade relativa de 50%, respeitando as instruções da ADA 27 e ISO 4049. 

O cálculo da resistência à tração diametral foi feito de acordo com a seguinte 

equação abaixo (ASTM C 496; NBR NM 8): 

σtd = 2F/πdh 

Em que, σtd é a resistência à tração diametral; F é a carga máxima, em N, 

exercida sobre a amostra; π é o valor de 3,1416; d é o diâmetro da amostra, em mm, 

medido imediatamente antes do teste; h é a altura da amostra, em mm, medida 

imediatamente antes do teste. 

 

4.2.2.  Resistência à Compressão 

 
Oito corpos de prova cilíndricos (ASTM E 9; ADA 27; ISO 4049) foram 

confeccionados para realização do teste de compressão, também com dimensão de 

3mm de diâmetro e 6mm de altura (ASTM E 9; NBR 7680; ASTM D 695), da mesma 

forma como descrito para o teste de tração diametral. 

Antes da realização dos ensaios, o diâmetro e a altura de cada corpo de prova 

foram medidos com um paquímetro digital (100.174B, Digimess Instrumentos de 

Precisão, SP, Brasil) de precisão 0,01mm, no seu ponto médio e nas duas 

extremidades. 



Materiais e Métodos 

43 

 

O teste foi conduzido em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos 

(K500S-MO80603, Kratos Equipamentos, SP, Brasil), a uma velocidade de 

0,5mm/min (ASTM E 9) e com uma célula de carga de 500Kgf (Figura 7).  

Os corpos de prova foram colocados com sua maior dimensão no sentido 

vertical na máquina de testes (ASTM A 370). E foram cuidadosamente alinhados ao 

dispositivo de carga da máquina de testes para que ficassem concêntricos (ASTM E 

9), fazendo com que a resultante das forças passasse pelo centro do corpo de prova 

(NBR 5739). 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ensaio de compressão. 

O cálculo da resistência à compressão foi feito de acordo com a seguinte 

equação abaixo (ASTM E 9; NBR 12767; NBR NM 101):  

σc = 4F/πd2 

Em que, σc é a resistência à compressão; F é a carga máxima, em N, 

exercida sobre a amostra; π é o valor de 3,1416; d é o diâmetro da amostra, em 

mm, medido imediatamente antes do teste. 

 

4.2.3.  Resistência à Flexão 

 
Oito corpos de prova retangulares (ADA 27; ISO 4049) foram confeccionados, 

com dimensão de 25mm de comprimento, 2mm de largura e 2mm de altura (ASTM E 

855) para a realização do teste de flexão de três pontos. Para os cimentos resinosos 

e o cimento fosfato de zinco utilizou-se uma matriz de aço inoxidável bipartida 
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(Odeme Biotechnology, SC, Brasil) (Figura 8), e para o cimento ionômero de vidro 

utilizou-se uma matriz de silicona de adição (Stern Tek, SternGold, Alemanha) 

(Figura 9). 

 

 

 

Figura 8 – Matriz de aço inoxidável bipartida. 

 

 

 

 

Figura 9 – Matriz de silicona de adição. 

Os cimentos foram manipulados de acordo com as especificações de seus 

respectivos fabricantes e vertidos na matriz até o seu completo preenchimento. 

Sobre eles foi colocada uma tira de poliéster transparente, para planificação da 

superfície do cimento, e sobre esta tira foi colocada uma lâmina de vidro, para que o 

material sofresse uma pressão uniforme, havendo a remoção do excesso e a 

formação de uma superfície o mais lisa possível. 

A fotoativação dos cimentos resinosos duais foi realizada em 3 etapas, visto 

que o comprimento dos corpos de prova é maior que o diâmetro de 11mm da ponta 

do fotoativador de luz halógena (Optilux 501, Kerr, Danbury, CT, EUA), não sendo 

possível a exposição em toda extensão da superfície em uma única vez. A 

fotoativação foi iniciada no centro da amostra e exposta à luz por 60 segundos. Em 

seguida, uma extremidade da amostra foi exposta à luz por 60 segundos, 

sobrepondo parte do centro anteriormente fotoativado. E por último, o aparelho foi 

colocado sobre a outra extremidade da amostra, por 60 segundos, também 

sobrepondo parte do centro primeiramente fotoativado, havendo áreas com dupla 
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exposição (ADA 27; ISO 4049) (Figura 10). Os corpos de prova foram removidos das 

matrizes, para a fotoativação da superfície oposta, seguindo o mesmo procedimento. 

A intensidade de energia luminosa foi aferida regularmente pelo radiômetro do 

próprio aparelho fotoativador, apresentando valores superiores a 800mW/cm2.  

 

 

 

Figura 10 – Esquema da fotoativação em 3 etapas. 

Os corpos de prova foram armazenados em água destilada a 37ºC em estufa 

bacteriológica (Q316B15, Quimis, RJ, Brasil) durante 24h (ADA 27; ASTM A370; ISO 

4049). 

Antes da realização dos ensaios, o comprimento, a altura e a largura de cada 

corpo de prova foram medidos com um paquímetro digital (100.174B, Digimess 

Instrumentos de Precisão, SP, Brasil) de precisão 0,01mm. 

O teste foi conduzido em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos 

(K500S-MO80603, Kratos Equipamentos, SP, Brasil), a uma velocidade de 

0,5mm/min (ADA 27; ISO 4049) e com uma célula de carga de 200Kgf (Figura 11). 

No ensaio de flexão de três pontos cada corpo de prova ficou sobre dois 

suportes posicionados a uma distância de 20mm e uma carga foi aplicada no centro 

do corpo de prova (ASTM C 1161; ADA 27; ISO 4049). 

 

Figura 11 – Ensaio de flexão de três pontos. 



Materiais e Métodos 

46 

 

O cálculo da resistência à flexão de três pontos foi feito de acordo com a 

seguinte equação abaixo (ASTM E 855; ADA 27; ISO 4049): 

σf = 3Fl/2bh2 

Em que, σf é a resistência à flexão; F é a carga máxima, em N, exercida sobre 

a amostra; l é a distancia entre os suportes, em mm, com precisão de ± 0,01 mm; b 

é a largura da amostra, em mm, medida imediatamente antes do teste; h é a altura 

da amostra, em mm, medida imediatamente antes do teste. 

 

4.2.4.  Módulo de Elasticidade em Flexão 

 
Valores de módulo de elasticidade em flexão foram obtidos através do software 

da Máquina Universal de Ensaios Mecânicos (K500S-MO80603, Kratos 

Equipamentos, SP, Brasil) durante o ensaio de flexão de três pontos. 

 

4.2.5.  Microdureza Vickers 

 
Cinco corpos de prova previamente ensaiados em flexão foram utilizados para 

os testes de microdureza Vickers, sendo selecionadas as partes não envolvidas 

diretamente nas superfícies fraturadas (ASTM E 92). As amostras selecionadas 

foram embutidas em resina epóxi fria, de modo que a superfície que entrou em 

contato com a tira de poliéster, durante a confecção do corpo de prova, ficou 

exposta também para o teste de microdureza.  

Uma fita adesiva dupla face foi colocada sobre uma placa de vidro. Os corpos 

de prova foram colados na fita e anéis de PVC de aproximadamente 3cm de 

diâmetro foram posicionados englobando os corpos de prova (Figura 12). A resina 

epóxi foi vertida preenchendo os anéis. Após o endurecimento da resina, os 

embutimentos foram retirados da placa de vidro, a fita adesiva foi removida dos 

cimentos e as faces dos corpos de prova ficaram expostas, prontas para o 

polimento. 
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Figura 12 – Etapas do embutimento dos corpos de prova para o ensaio de microdureza. 

Um polimento criterioso (ASTM E 384) foi realizado na Politriz Lixadeira 

Metalográfica (PLO2D, Teclago, SP, Brasil) (Figura 13) em cada corpo de prova com 

lixas 600, 800, 1000, 1200 e 2500 em seqüência e sob refrigeração, durante 2 

minutos e, por último, um feltro com pasta de diamante com granulação de 1m foi 

utilizado com álcool durante 20 minutos. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13 – Politriz Lixadeira Metalográfica. 

Os ensaios de microdureza foram realizados através de um Microdurômetro 

Vickers Digital (HVS-1000 Digital Micro Hardness Tester, Metal Network Korea 

Company), com a carga de 2,942N durante 40 segundos, 7 dias após a confecção 

dos corpos de prova (Figura 14).  
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Figura 14 – Ensaio de microdureza. 

Cinco identações foram realizadas em cada corpo de prova, com distância 

mínima de duas vezes o comprimento da diagonal impressa anteriormente (ASTM E 

92). O tamanho da identação é medido numa tela de LCD acoplada ao microscópio 

óptico equipado com um dispositivo de medição (ASTM E 384). E após medir cada 

identação, o próprio equipamento fornecia os valores de microdureza Vickers. 

 

4.3. Local 

 
Os corpos de prova foram confeccionados e armazenados por 24 horas em 

estufa no LABiom-R. Os ensaios de tração diametral, compressão e flexão de três 

pontos foram realizados no LABA, assim como o embutimento dos corpos de prova 

para o ensaio de microdureza. O ensaio de microdureza foi realizado no LABMETT, 

todas da UFF. 

 

4.4. Análise Estatística 

 
Os resultados encontrados em cada ensaio foram submetidos à análise 

estatística através do software XLSTAT (Addinsoft, Paris, França), com nível de 

significância de 95% (p < 0.05). 

A ANOVA foi utilizada para observar se haviam diferenças estatisticamente 

significativas entre os cimentos avaliados. E, quando as diferenças foram 
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significativas, o Método de Tukey foi aplicado para que se avaliasse onde as 

diferenças se apresentavam.  
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5. Resultados 

Os valores médios obtidos nos ensaio estão apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Valores Médios das Propriedades Mecânicas Avaliadas
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5.1. Tração Diametral 

 
Os resultados obtidos no ensaio de tração diametral são apresentados na 

Tabela 1.  

A ANOVA encontra-se na Tabela 2 e, sendo o valor de F maior que o valor de 

F crítico, pode-se afirmar que os cimentos possuem resistências máximas médias 

diferentes. O Método de Tukey encontra-se na Tabela 3 e separa os cimentos em 

grupos diferentes, representados por letras alfabéticas, de acordo com as diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tabela 1 – Resistência à Tração Diametral (MPa) 

N 
Dual 

Cement 
Enforce 

RelyX 
ARC 

Variolink 
II 

Cement-
Post 

Cimento 
de Zinco 

Ketac 
Cem 

1 41,27 41,01 44,74 38,42 38,95 5,79 6,57 

2 44,99 41,34 47,62 35,90 40,62 3,50 6,69 

3 44,74 42,63 39,33 35,38 37,94 3,45 4,89 

4 42,97 36,45 48,18 37,32 40,72 5,03 3,97 

5 44,01 41,97 44,95 39,33 39,89 3,06 6,99 

6 44,69 41,04 42,95 41,66 43,53 4,14 5,43 

7 39,27 39,44 48,07 38,08 38,95 3,02 6,05 

8 52,06 45,64 46,41 39,71 40,30 5,10 7,87 

Médias 44,25 41,19 45,28 38,23 40,11 4,14 6,06 

Desvios 
Padrões 

3,73 2,62 3,03 2,06 1,68 1,05 1,25 

 

Tabela 2 – ANOVA Resistência à Tração Diametral 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
F 

crítico 

Entre 
Amostras 

6 15693,059 2615,510 461,547 2,29 

Residual 49 277,675 5,667 
  

Total 55 15970,733 
   

 

Tabela 3 – TUKEY Resistência à Tração Diametral 

Cimentos Médias (MPa) Grupos 

RelyX ARC 45,28 A 
   

Dual Cement 44,25 A B 
  

Enforce 41,19 
 

B C 
 

Cement-Post 40,11 
  

C 
 

Variolink II 38,23 
  

C 
 

Ketac Cem 6,06 
   

D 

Cimento de Zinco 4,14 
   

D 
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5.2. Compressão 

 
Os resultados obtidos no ensaio de compressão são apresentados na Tabela 

4.  

A ANOVA encontra-se na Tabela 5 e, sendo o valor de F maior que o valor de 

F crítico, pode-se afirmar que os cimentos possuem resistências máximas médias 

diferentes. O Método de Tukey encontra-se na Tabela 6 e separa os cimentos em 

grupos diferentes, representados por letras alfabéticas, de acordo com as diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tabela 4 – Resistência à Compressão (MPa) 

N 
Dual 

Cement 
Enforce 

RelyX 
ARC 

Variolink 
II 

Cement-
Post 

Cimento 
de Zinco 

Ketac 
Cem 

1 359,33 243,68 248,34 223,37 247,30 40,93 98,43 

2 321,78 269,50 254,24 265,90 205,68 28,37 112,38 

3 307,30 268,11 261,17 250,07 217,13 46,75 100,07 

4 292,74 251,81 261,52 256,32 218,86 42,38 107,87 

5 327,22 262,91 242,10 259,44 237,94 40,79 70,41 

6 320,48 237,94 285,45 281,36 234,81 39,75 88,97 

7 349,62 253,20 279,90 245,57 252,50 41,00 86,98 

8 317,71 233,43 277,13 240,02 215,74 33,09 89,49 

Médias 324,52 252,57 263,73 252,76 228,74 39,13 94,32 

Desvios 
Padrões 

21,47 13,60 15,67 17,46 16,75 5,74 13,29 

 

Tabela 5 – ANOVA Resistência à Compressão 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
F 

crítico 

Entre 
Amostras 

6 500336,592 83389,432 346,106 2,29 

Residual 49 11805,858 240,936 
  

Total 55 512142,449 
   

 

Tabela 6 – TUKEY Resistência à Compressão 

Cimentos Médias (MPa) Grupos 

Dual Cement 324,52 A     

RelyX ARC 263,73 
 

B    

Variolink II 252,76 
 

B    

Enforce 252,57 
 

B C   

Cement-Post 228,74 
 

 C   

Ketac Cem 94,32 
 

  D  

Cimento de Zinco 39,13 
 

   E 
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5.3. Flexão 

 
Os resultados obtidos no ensaio de flexão de três pontos são apresentados na 

Tabela 7. 

A ANOVA encontra-se na Tabela 8 e, sendo o valor de F maior que o valor de 

F crítico, pode-se afirmar que os cimentos possuem resistências máximas médias 

diferentes. O Método de Tukey encontra-se na Tabela 9 e separa os cimentos em 

grupos diferentes, representados por letras alfabéticas, de acordo com as diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tabela 7 – Resistência à Flexão (MPa) 

n 
Dual 

Cement 
Enforce 

RelyX 
ARC 

Variolink 
II 

Cement-
Post 

Cimento 
de Zinco 

Ketac 
Cem 

1 132,76 118,79 104,44 86,79 99,66 14,34 16,40 

2 110,33 101,50 108,40 83,66 95,25 16,55 16,11 

3 107,39 108,49 99,43 89,14 83,11 10,67 6,69 

4 130,55 133,31 108,49 122,98 96,72 10,30 15,08 

5 133,31 114,92 88,26 91,02 91,94 11,03 4,41 

6 135,87 103,89 97,38 105,73 100,77 10,35 5,88 

7 139,75 123,20 100,22 124,12 95,62 10,67 8,09 

8 108,08 113,09 112,47 96,54 102,24 11,03 10,44 

Médias 124,75 114,65 102,39 100,00 95,66 11,87 10,39 

Desvios 
Padrões 

13,67 10,47 7,72 16,01 6,07 2,30 4,87 

 

Tabela 8 – ANOVA Resistência à Flexão 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
F 

crítico 

Entre 
Amostras 

6 110700,422 18450,070 190,413 2,29 

Residual 49 4747,867 96,895 
  

Total 55 115448,289 
   

 

Tabela 9 – TUKEY Resistência à Flexão 

Cimentos Médias (MPa) Grupos 

Dual Cement 124,75 A    

Enforce 114,65 A B   

RelyX ARC 102,39 
 

B C  

Variolink II 100,00 
 

B C  

Cement-Post 95,66 
 

 C  

Cimento de Zinco 11,87 
 

  D 

Ketac Cem 10,39 
 

  D 
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5.4. Módulo de Elasticidade em Flexão 

 
Os resultados de módulo de elasticidade obtidos no ensaio de flexão são 

apresentados na Tabela 10.  

A ANOVA encontra-se na Tabela 11 e, sendo o valor de F maior que o valor de 

F crítico, pode-se afirmar que os cimentos possuem resistências máximas médias 

diferentes. O Método de Tukey encontra-se na Tabela 12 e separa os cimentos em 

grupos diferentes, representados por letras alfabéticas, de acordo com as diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tabela 10 – Módulo de Elasticidade em Flexão (GPa) 

n 
Dual 

Cement 
Enforce 

RelyX 
ARC 

Variolink 
II 

Cement-
Post 

Cimento 
de Zinco 

Ketac 
Cem 

1 6,34 6,84 5,61 4,57 4,70 8,72 6,95 

2 4,67 5,55 3,73 6,39 5,25 8,62 6,62 

3 6,53 4,73 3,89 6,07 4,54 6,05 5,94 

4 6,06 6,78 5,71 5,87 8,29 8,17 7,54 

5 7,03 7,02 5,52 6,21 9,67 7,55 6,41 

6 6,99 6,38 5,62 6,44 9,19 6,53 5,94 

7 6,29 6,93 5,38 6,74 9,56 5,33 8,09 

8 7,09 6,15 5,89 6,97 9,29 5,52 7,91 

Médias 6,38 6,30 5,17 6,16 7,56 7,06 6,93 

Desvios 
Padrões 

0,79 0,80 0,85 0,73 2,31 1,38 0,84 

 

Tabela 11 – ANOVA Módulo de Elasticidade em Flexão 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
F 

crítico 

Entre 
Amostras 

6 28,562 4,760 3,179 2,29 

Residual 49 73,386 1,498 
  

Total 55 101,948 
   

 

Tabela 12 – TUKEY Módulo de Elasticidade em Flexão 

Cimentos Médias (GPa) Grupos 

Cement-Post 7,56 A  

Cimento de Zinco 7,06 A  

Ketac Cem 6,93 A B 

Dual Cement 6,38 A B 

Enforce 6,30 A B 

Variolink II 6,16 A B 

RelyX ARC 5,17 
 

B 
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5.5. Microdureza Vickers 

 
Os resultados obtidos no ensaio de microdureza Vickers são apresentados na 

Tabela 13.  

A ANOVA encontra-se na Tabela 14 e, sendo o valor de F maior que o valor de 

F crítico, pode-se afirmar que os cimentos possuem resistências máximas médias 

diferentes. O Método de Tukey encontra-se na Tabela 15 e separa os cimentos em 

grupos diferentes, representados por letras alfabéticas, de acordo com as diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tabela 13 – Microdureza Vickers 

n 
Dual 

Cement 
Enforce 

RelyX 
ARC 

Variolink 
II 

Cement-
Post 

Cimento 
de Zinco 

Ketac 
Cem 

1 53,74 55,81 56,02 49,29 53,10 36,89 56,54 

2 53,52 51,76 53,21 47,72 54,61 40,73 52,40 

3 54,34 56,88 56,93 48,69 54,22 36,52 54,96 

4 55,50 53,62 54,88 48,10 54,69 37,03 54,77 

5 54,55 53,72 55,21 49,25 54,33 39,97 53,95 

Médias 54,33 54,36 55,25 48,61 54,19 38,23 54,52 

Desvios 
Padrões 

0,78 2,01 1,39 0,69 0,64 1,96 1,51 

 

Tabela 14 – ANOVA Microdureza Vickers 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
F 

crítico 

Entre 
Amostras 

6 1154,851 192,475 98,967 2,45 

Residual 28 54,456 1,945 
  

Total 34 1209,307 
   

 

Tabela 15 – TUKEY Microdureza Vickers 

Cimentos Médias Grupos 

RelyX ARC 55,25 A   

Ketac Cem 54,52 A   

Enforce 54,36 A   

Dual Cement 54,33 A   

Cement-Post 54,19 A   

Variolink II 48,61 
 

B  

Cimento de Zinco 38,23 
 

 C 
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6. Discussão 

6.1. Tração Diametral 

 
Na avaliação dos resultados do presente estudo observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os cimentos resinosos de dupla ativação.  O 

cimento resinoso auto ativado apresentou valor de resistência à tração 

estatisticamente inferior (Rely X ARC e Dual Cement) ou similar (Enforce e Variolink 

II) aos dos cimentos resinosos duais. E todos os cimentos resinosos apresentaram 

valores de resistência à tração superiores aos dos cimentos ionômero de vidro e 

fosfato de zinco, que não demonstraram diferença estatística entre si. 

Fonseca et al. (2007) analisaram a resistência à tração diametral de 4 cimentos 

resinosos duais não submetidos à fotoativação, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 

cimento fosfato de zinco, em tempos diferentes (30 minutos, 1 hora, 24 horas e 7 

dias). Os corpos de prova apresentaram 4mm de diâmetro e 2mm de altura. O 

ensaio foi realizado a velocidade de 0,5mm/min. Os resultados obtidos após 24h 

demonstraram que os cimentos resinosos duais não submetidos à fotoativação não 

apresentaram valores de resistência à tração diametral com diferença significativa. E 

demonstraram valores similares (Enforce, Rely X e Panavia F) ou inferiores 

(Variolink II) ao do cimento resinoso auto ativado. O cimento fosfato de zinco (SS 

White) foi significativamente inferior aos demais cimentos. Houve diferença 

significativa entre os resultados dos testes de 30 minutos, 1 hora e 24 horas. A 

progressão da reação (reação de polimerização dos cimentos resinosos e reação 

ácido-base do cimento fosfato de zinco) ocorre com o tempo e resulta em uma maior 

resistência dos materiais. Isso ocorre como consequência do aumento das cadeias 

poliméricas e formação de ligação cruzada no caso dos cimentos resinosos e devido 

ao crescimento da rede cristalina no caso do cimento fosfato de zinco. E não houve 

diferença entre os resultados dos testes de 24 horas e 7 dias, sugerindo que o 

material alcançou sua máxima resistência em 24 horas (Fonseca et al., 2007). 

Fonseca et al. (2005) analisaram a influência do modo de ativação na 

resistência à tração diametral de 5 cimentos resinosos duais, 1 cimento resinoso 
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auto ativado e 1 cimento fosfato de zinco. Os corpos de prova apresentaram 4mm 

de diâmetro e 2mm de altura. O ensaio foi realizado após 24h, com velocidade de 

0,5mm/min. Quando fotoativados, os cimentos resinosos duais apresentaram 

valores de resistência à tração diametral superiores ao do cimento fosfato de zinco 

(SS White) e superiores (Variolink II, Rely X, Enforce e Scotchbond Resin Cement) 

ou similares (Panavia F) ao cimento resinoso auto ativado (Cement-it). Quando não 

submetidos à fotoativação, os cimentos resinosos duais apresentaram valores de 

resistência à tração diametral similares entre eles e em comparação com o cimento 

resinoso auto ativado, e superiores ao cimento fosfato de zinco. Os cimentos 

Scotchbond Resin Cement, Variolink II e Rely X demonstraram significante 

diminuição da resistência à tração diametral na ausência de fotoativação, enquanto 

Enforce e Panavia F demonstraram resistência similar nos dois modos de ativação. 

A ausência da fotoativação é um fato de grande relevância clínica, particularmente 

na cimentação de restaurações metálicas, onde o cimento depende exclusivamente 

da ativação química. Nesses casos, um cimento adequado é aquele que, mesmo 

sob nenhuma condição de luz, é capaz de alcançar, mesmo nos momentos iniciais 

após a cimentação, uma força suficiente para resistir aos esforços mastigatórios, 

reduzindo assim o risco de deslocamento das restaurações (Fonseca et al., 2005).   

Li & White (1999) avaliaram a resistência à tração diametral de 1 cimento 

fosfato de zinco, 1 cimento policarboxilato de zinco, 1 cimentos ionômero de vidro 

convencional, 1 cimento ionômero de vidro convencional encapsulado, 2 cimentos 

ionômero de vidro modificados por resina, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 

cimento resinoso de dupla ativação. Os corpos de prova apresentaram 6mm de 

diâmetro por 3mm de altura. O ensaio foi realizado após 24h com velocidades de 5 e 

0,5mm/min. Os cimentos fosfato e policarboxilato de zinco foram significativamente 

menos resistentes que os outros materiais, o mais resistente foi o cimento resinoso 

de dupla ativação, seguido do cimento resinoso auto ativado e de um cimento 

ionômero de vidro modificado por resina, o outro cimento ionômero de vidro 

modificado por resina, o cimento ionômero de vidro convencional (Ketac Cem) e o 

cimento ionômero de vidro convencional encapsulado apresentaram valores 

estatisticamente semelhantes. A resistência à tração diametral não foi influenciada 

pela velocidade de ensaio. 
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Pereira et al. (2002) analisaram a resistência à tração diametral de 3 cimentos 

ionômero de vidro convencionais e 1 cimento ionômero de vidro modificado por 

resina quimicamente ativado em tempos diferentes (1h, 24h e 7 dias). Os corpos de 

prova apresentaram 6mm de diâmetro por 3mm de altura. O ensaio foi realizado a 

velocidade de 0,5mm/min. Um cimento ionômero convencional apresentou valor de 

resistência à tração diametral significativamente maior que os outros cimentos após 

24h. Para o cimento ionômero de vidro modificado por resina não houve diferença 

significativa entre os resultados obtidos em tempos diferentes, para os cimentos 

ionômero de vidro convencionais houve diferença entre os resultados obtidos em 1h 

e 24h e não houve diferença nos tempos de 24h e 7 dias. 

Xie et al.  (2000) determinaram a resistência à tração diametral de 7 cimentos 

ionômero de vidro convencionais e 3 cimentos ionômero de vidro modificados por 

resina. Os corpos de prova apresentaram 4mm de diâmetro e 2mm de altura. O 

ensaio foi realizados após 7 dias, com velocidade de 1mm/min. Os cimentos 

ionômero de vidro modificados por resina apresentaram valores muito maiores (60%) 

do que os convencionais, resultados que foram atribuídos ao sistema de dupla 

ativação desses cimentos. 

Os trabalhos de resistência à tração diametral estudados não prestaram 

informação adicional quanto a dispositivos colocados nas máquinas universais de 

ensaios utilizadas e apresentaram uma relação inversa de diâmetro/altura dos 

corpos de prova, antagonicamente a metodologia idealizada pela Prof. Fernando 

Luiz Lobo Carneiro e aplicada no presente estudo.   

 

6.2. Compressão 

 
Na avaliação dos resultados do presente estudo observou-se que o Dual 

Cement apresentou valor de resistência à compressão estatisticamente superior aos 

dos demais cimentos resinosos de dupla ativação (Rely X ARC, Variolink II e 

Enforce), que foram estatisticamente semelhantes. O cimento auto ativado não 

apresentou diferença estatística comparado ao Enforce. Os cimentos ionômero de 
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vidro e fosfato de zinco demonstraram valores de resistência à compressão 

estatisticamente inferiores, com este último apresentando o pior resultado. 

Kumbuloglu et al. (2004) avaliaram a resistência à compressão de 4 cimentos 

resinosos de dupla ativação e 1 cimento policarboxilato de zinco. Os cimentos 

resinosos foram fotoativados por 40 segundos em ambos os lados. Todos foram 

armazenados em água destilada a 37°C por 7 dias. Os corpos de prova com 4mm 

de diâmetro e 6mm de comprimento foram ensaiados a velocidade de 1mm/min. 

Entre os cimentos resinosos duais, RelyX Unicem e Panavia F foram semelhantes 

estatisticamente e superiores ao  RelyX ARC e Variolink II, que não demonstraram 

diferença estatística. O Variolink II não apresentou diferença estatisticamente 

significativa comparado com o cimento policarboxilato de zinco, que foi 

estatisficamente inferior aos demais cimentos.  

Li & White (1999) avaliaram a resistência à compressão de 1 cimento fosfato 

de zinco, 1 cimento policarboxilato de zinco, 1 cimento ionômero de vidro 

convencional, 1 cimento ionômero de vidro convencional encapsulado, 2 cimentos 

ionômero de vidro modificados por resina, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 

cimento resinoso de dupla ativação.  Os corpos de prova com 6mm de diâmetro e 

12mm de altura foram ensaiados após 24h com velocidades de 5 e 0,5mm/min. O 

cimento resinoso de dupla ativação apresentou maior valor de resistência à 

compressão, seguido do cimento resinoso auto ativado, cimentos ionômero de vidro 

modificados por resina, cimentos ionômero de vidro convencionais, cimento 

policarboxilato e por último, o cimento fosfato de zinco. A resistência à compressão 

não foi influenciada pela velocidade de ensaio. 

Pereira et al. (2002) analisaram a resistência à compressão de 3 cimentos 

ionômero de vidro e 1 cimento ionômero de vidro modificado por resina 

quimicamente ativado em tempos diferentes (1h, 24h e 7 dias). Os corpos de prova 

com 6mm de diâmetro e 12mm de altura foram ensaiados a velocidade de 1mm/min. 

Não houve diferença significativa nos valores de resistência à compressão após 24h. 

Para um cimento ionômero de vidro convencional não houve diferença significativa 

entre os resultados obtidos em tempos diferentes, para outro cimento ionômero de 
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vidro convencional houve diferença entre os resultados obtidos em 1h e 24h e não 

houve diferença nos tempos de 24h e 7 dias e para o último cimento ionômero de 

vidro convencional e cimento ionômero de vidro modificado por resina houve 

diferença entre os resultados obtidos em 1h e 7 dias. 

Piwowarczyk & Lauer (2003) analisaram a resistência à compressão de 

diversas classes de agentes cimentantes: 2 cimentos fosfato de zinco, 2 cimentos 

ionômero de vidro, 3 cimentos ionômero de vidro modificados por resina, 4 cimentos 

resinosos duais, 1 cimento resinoso auto adesivo dual, após 24h e 150 dias. Os 

corpos de prova apresentaram 4mm de diâmetro e 6mm de altura, os materiais que 

necessitavam de fotoativação foram expostos à luz em ambos os lados durante 

tempos diferentes, especificados por seus respectivos fabricantes. O ensaio foi 

realizado com a velocidade de 1mm/min e carga de 50N. Os cimentos resinosos 

duais apresentaram superioridade nos resultados obtidos, seguidos pelo cimento 

resinoso auto-adesivo dual, enquanto os cimentos ionômero de vidro modificados 

por resina, ionômero de vidro e fosfato de zinco apresentaram menores valores de 

resistência à compressão. Dois cimentos ionômero de vidro modificados por resina e 

2 cimentos resinosos duais (Variolink II e RelyX ARC) demonstraram valores 

significativamente maiores após 150 dias, enquanto o cimento resinoso auto adesivo 

dual demonstrou valor significativamente menor após este período.  

Xie et al.  (2000) determinaram a resistência à compressão de 7 cimentos 

ionômero de vidro convencionais e 3 cimentos ionômero de vidro modificados por 

resina. Os corpos de prova apresentaram 4mm de diâmetro e 8mm de altura. Os 

ensaios foram realizados após 7 dias, com velocidade de 1mm/min. Os cimentos 

modificados por resina foram similares estatisticamente com apenas 2 

convencionais. 

 

6.3. Flexão 

 
Na avaliação dos resultados do presente estudo observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os cimentos resinosos de dupla ativação.  O 
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cimento resinoso auto ativado apresentou valor de resistência à flexão 

estatisticamente inferior (Dual Cement e Enforce) ou similar (RelyX ARC e Variolink 

II) aos dos cimentos resinosos duais. E todos os cimentos resinosos apresentaram 

valores de resistência à flexão superiores aos dos cimentos ionômero de vidro e 

fosfato de zinco, que não demonstraram diferença estatística entre si. 

Attar et al. (2003) compararam a resistência à flexão de três pontos, com os 

dispositivos do ensaio imersos em água a 37°C, a velocidade de 0,75mm/min, após 

24h e 3 meses, de 5 categorias de agentes cimentantes: cimento fosfato de zinco, 

cimento ionômero de vidro, cimento ionômero de vidro modificado por resina, 

cimento resinoso dual e cimento resinoso auto ativado. Após 24h, os cimentos 

resinosos apresentaram valores superiores de resistência à flexão, seguidos do 

cimento ionômero de vidro modificado por resina, cimento fosfato de zinco e cimento 

ionômero de vidro convencional.  

Braga et al. (2002) avaliaram a resistência à flexão de 4 cimentos resinosos: 3 

duais e 1 auto ativado. Os corpos de prova apresentaram a dimensão de 

10x2x1mm3, a fotoativação foi realizada através de uma resina com 2mm de 

espessura e apenas na superfície superior do corpo de prova. O ensaio foi realizado 

a velocidade de 0,5mm/min e os suportes a 6mm de distância. O Rely X ARC 

apresentou valor estatisticamente maior que os demais cimentos e os outros 2 

cimentos de dupla ativação (Enforce e Variolink II) não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa do cimento auto ativado.  

Gouvêa et al. (2008) avaliaram a resistência à flexão de três pontos de 3 

cimentos resinosos duais, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 cimento fosfato de 

zinco. Os corpos de prova apresentaram dimensões de 30x4x4mm3, foram 

fotoativados por 60 segundos em ambos os lados através de um aparelho de LED. 

O ensaio foi realizado após 24h, com velocidade de 0,5mm/min e os suportes 

ficaram a 20mm de distância. Os três cimentos resinosos duais (Rely X ARC, 

Enforce e Dual Cement) apresentaram valores estatisticamente semelhantes entre si 

e valores 25% maior que o cimento auto ativado e 10 vezes maior que o cimento 

fosfato de zinco. 
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Hofmann et al. (2001) analisaram a resistência à flexão de 4 cimentos 

resinosos duais e 1 cimento auto ativado. Os corpos de prova apresentavam a 

dimensão de 25x2x2mm3, a fotoativação dos cimentos duais foi através de luz 

halógena por 40 segundos em ambos os lados. O ensaio de flexão de três pontos foi 

realizado a 0,75mm/min. Os cimentos resinosos duais apresentaram valores de 

resistência à flexão significativamente superiores ao auto ativado. Quando não 

submetidos à fotoativação, 3 cimentos resinosos duais apresentaram valores 

similares de resistência à flexão ao cimento resinoso auto ativado e 1 cimento 

resinoso dual apresentou valor superior.  

Kumbuloglu et al. (2004) avaliaram a resistência à flexão de 4 cimentos 

resinosos de dupla ativação e 1 cimento policarboxilato de zinco. Os cimentos 

resinosos foram fotoativados por 40 segundos em ambos os lados e armazenados 

em água destilada a 37°C por 7 dias. O ensaio, a velocidade de 1mm/min, foi 

realizado com corpos de prova de dimensão de 25x2x2mm3. Entre os cimentos 

resinosos duais, Variolink II apresentou o maior valor médio de resistência à flexão, 

mas não apresentou diferença estatisticamente significativa com o RelyX ARC e 

Panavia F, e estes dois foram semelhantes estatisticamente ao  RelyX Unicem. E o 

cimento policarboxilato de zinco foi estatisficamente inferior aos cimentos resinosos 

duais. Kumbuloglu et al. (2004) associaram a alta resistência à flexão de Variolink II 

ao conteúdo de carga elevado em comparação com os outros materiais testados, e 

à presença de UDMA em sua composição de monômero. O UDMA é mais flexível do 

que BIS-GMA, comumente usado, devido às ligações de uretano e menor 

viscosidade dos monômeros, que facilita a migração de radicais livres e aumenta a 

densidade de ligações cruzadas.  

Li & White (1999) avaliaram a resistência à flexão de 1 cimento fosfato de 

zinco, 1 cimento policarboxilato de zinco, 1 cimento ionômero de vidro convencional, 

1 cimento ionômero de vidro convencional encapsulado, 2 cimentos ionômero de 

vidro modificados por resina, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 cimento resinoso 

de dupla ativação. Os corpos de prova apresentaram 30mm de comprimento, 8mm 

de largura e 2mm de altura, e foram apoiados a uma distância de 20mm. Os ensaios 

foram realizados após 24h com velocidades de 5 e 0,5mm/min. Enormes diferenças 
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no comportamento à flexão entre os tipos de cimentos foram encontradas. Os 

cimentos resinosos e um cimento de ionômero de vidro modificado por resina foram 

muitas vezes mais resistente (até 130 ×) em flexão do que os outros cimentos. O 

cimento resinoso de dupla ativação apresentou o maior valor de resistência à flexão, 

seguido pelo cimento resinoso auto ativado e por um cimento ionômero de vidro 

modificado por resina, o outro cimento ionômero de vidro modificado por resina, o 

cimento ionômero de vidro convencional e o cimento policarboxilato de zinco 

apresentaram valores estatisticamente semelhantes, e o cimento fosfato de zinco 

apresentou o menor valor de resistência à flexão. Para a resistência à flexão, as 

diferentes velocidade de ensaio não apresentaram efeito significativo.  

Pace et al. (2007) compararam a resistência à flexão de 4 cimentos resinosos 

duais. Os corpos de prova apresentavam dimensões de 25x2x2mm3 e foram 

fotoativados por 80 segundos em ambos os lados. O teste de flexão foi realizado 

imediatamente após a confecção dos corpos de prova e após 30 dias de 

armazenamento em água destilada, a velocidade de 1mm/min, e o apoio a uma 

distância de 20mm. Quando ensaiados imediatamente, o RelyX ARC apresentou 

valor de resistência à flexão significativamente maior que os demais, que não 

apresentaram diferença entre si. Pace et al. (2007) associou essa superioridade à 

composição e, em particular, ao conteúdo de carga desses materiais e afirmou que 

um material com maior resistência inicial pode ser mais adequado para restaurações 

adesivas que tem a forma de resistência e retenção reduzidas. Porém quando 

ensaiados após 30 dias não houve diferença significativa entre os cimentos. Esta 

observação tende a sugerir que, como o passar do tempo, qualquer diferença entre 

os cimentos resinosos em relação às implicações clínicas parece ser menos crítica, 

no entanto, em situações clínicas em que as forças de flexão são antecipadas, 

cimentos resinosos apresentando uma alta resistência à flexão imediata devem ser 

preferidos.  

Piwowarczyk & Lauer (2003) analisaram a resistência à flexão de três pontos 

de diversas classes de agentes cimentantes: 2 cimentos fosfato de zinco, 2 cimentos 

ionômero de vidro, 3 cimentos ionômero de vidro modificados por resina, 4 cimentos 

resinosos duais, 1 cimento resinoso auto adesivo dual, após 24h e 150 dias. Para o 
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ensaio de flexão os corpos de prova apresentaram 25x2x2mm3, os materiais que 

necessitavam de fotoativação foram expostos à luz em ambos os lados durante 

tempos diferentes, especificados por seus respectivos fabricantes. O ensaio foi 

realizado com os suportes a uma distância de 20mm, velocidade de 1mm/min e 

carga de 50N. Os cimentos resinosos duais apresentaram superioridade nos 

resultados obtidos, seguidos pelo cimento resinoso auto-adesivo dual, enquanto os 

cimentos ionômero de vidro modificados por resina, ionômero de vidro e fosfato de 

zinco apresentaram menores valores de resistência à flexão. Dois cimentos 

ionômero de vidro convencionais, 1 cimento ionômero de vidro modificado por resina 

e 1 cimento resinoso dual demonstraram valores significativamente maiores após 

150 dias, enquanto o cimento resinoso auto adesivo dual demonstrou valor 

significativamente menor após este período.  

Saskalauskaite et al. (2008) estudaram resistência à flexão de 5 cimentos 

resinosos de dupla ativação (dentre eles, RelyX ARC) e 2 cimentos ionômero de 

vidro modificados por resina. Os corpos de prova apresentavam dimensões de 

25x2x2mm3, foram fotoativados com luz halógena por 60 segundos. O ensaio foi 

realizado após 24h, com os suportes a 20mm de distância, a velocidade de 

0,75mm/min. Os cimentos resinosos não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre eles. Os cimentos ionômero de vidro modificados por resina 

apresentaram resistência à flexão significativamente menor que os cimentos 

resinosos.  

Xie et al. (2000) determinaram a resistência à flexão de 7 cimentos ionômero 

de vidro convencionais e 3 cimentos ionômero de vidro modificados por resina. Os 

corpos de prova apresentaram 25x2x2mm3. Os ensaios foram realizados após 7 

dias, com os suportes a uma distância de 20mm e velocidade de 1mm/min. Os 

cimentos ionômero de vidro modificados por resina apresentaram valores muito 

maiores de resistência à flexão (200%) do que os convencionais, resultados que 

foram atribuídos ao sistema de dupla ativação desses cimentos.  

Yoshida et al. (2007) avaliaram a resistência à flexão de três pontos de 2 

cimentos resinosos duais. Os corpos de prova apresentaram a dimensão de 
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25x2x2mm3 e foram fotoativados por luz halógena apenas na superfície superior por 

40 segundos. O ensaio foi realizado após 24h a velocidade de 1mm/min, com os 

suportes a 20mm de distância. Os cimentos mostraram semelhante resistência à 

flexão. 

 

6.4. Módulo de Elasticidade em Flexão 

 
Na avaliação dos resultados do presente estudo observou-se que não houve 

diferença estatística dos cimentos resinosos duais entre si e comparados ao cimento 

ionômero de vidro. O RelyX ARC apresentou valor de módulo de elasticidade 

significativamente inferior ao cimento resinoso auto ativado e ao cimento fosfato de 

zinco. E estes dois cimentos não apresentam diferença estatisticamente significativa 

quando comparados aos outros cimentos resinosos de dupla ativação. 

O baixo valor médio de módulo de elasticidade obtido no presente estudo para 

o cimento fosfato de zinco é inferior aos valores relatados por Anusavice (2003), 

Craig & Powers (2002), Li & White (1999) e O´Brien (2002), mas se aproxima dos 

valores obtidos por Attar et al. (2003).  

Os valores médios encontrados para os cimentos resinosos são compatíveis 

com os encontrados nos estudos de Attar et al. (2003), Braga et al. (2002), Habekost 

et al. (2007), Hofmann et al. (2001), Irie et al. (2010) e Lu et al. (2005), porém são 

bem menores que os valores de modulo de elasticidade relatados para dentina (11-

19 GPa) (Li & White, 1999). 

Attar et al. (2003) avaliaram o módulo de elasticidade em flexão após 24h e 3 

meses de armazenamento, em água destilada a 37°C, de 5 categorias de agentes 

cimentantes: cimento fosfato de zinco, cimento ionômero de vidro convencional, 

cimento ionômero de vidro modificado por resina, cimento resinoso dual e cimento 

resinoso auto ativado. Após 24h, o cimento fosfato de zinco demonstrou o maior 

valor de módulo de elasticidade, seguido pelo cimento resinoso auto ativado, depois 

pelos cimentos resinosos duais, pelo cimento ionômero de vidro convencional e, por 
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último, o cimento ionômero de vidro modificado por resina. Não houve diferença 

significativa do módulo de elasticidade do cimento fosfato de zinco e dos cimentos 

resinosos entre os períodos de 24h e 3 meses.  Enquanto os cimentos ionômero de 

vidro convencional e modificado por resina demonstraram um aumento no módulo 

de elasticidade após 3 meses. 

Braga et al. (2002) avaliaram o módulo de elasticidade em flexão de 4 cimentos 

resinosos: 3 duais (Enforce, Rely X ARC e Variolnk II) e 1 auto ativado. A 

fotoativação foi realizada através de uma resina com 2mm de espessura e apenas 

na superfície superior do corpo de prova e os corpos de prova foram armazenados a 

37°C por 24h. Os cimentos não demonstraram diferença estatisticamente 

significativa.  

Habekost et al. (2007) avaliaram o módulo de elasticidade em flexão de 3 

cimentos resinosos de dupla ativação. Os 3 cimentos apresentaram diferença 

significativa nos valores de módulo de elasticidade, com o Enforce apresentando 

maior rigidez, seguido do Rely X ARC e, por último, o Dual Cement. 

Hofmann et al. (2001) analisaram o módulo de elasticidade em flexão de 4 

cimentos resinosos duais e 1 cimento resinoso auto ativado. Os corpos de prova 

foram armazenados por 24h em água desmineralizada a 37°C. Houve diferença 

significativa entre os cimentos resinosos de dupla ativação.  O cimento resinoso auto 

ativado apresentou valor de módulo inferior a 3 cimentos resinosos duais e similar a 

1 cimento resinoso dual. Quando não submetidos a fotoativação, o cimento resinoso 

auto ativado foi superior a 3 cimentos resinosos duais e inferior a 1 cimento resinoso 

dual.  Hofmann et al. (2001) associaram as diferenças entre os cimentos resinosos 

ao seu conteúdo inorgânico diferente. O cimento resinoso dual com a maior 

quantidade de carga também apresentou o maior módulo de elasticidade. O cimento 

resinoso auto ativado com quantidade de carga mais próxima ao do cimento 

resinoso dual mais rígido, apresentou módulo de elasticidade entre o cimento dual 

com maior quantidade de carga e os outros 3, quando estes não foram submetidos a 

fotoativação.  



Discussão 

67 

 

Irie et al. (2010) avaliaram o módulo de elasticidade em flexão de 6 cimentos 

resinosos duais, 1 cimento resinoso dual auto adesivo e 1 cimento ionômero de vidro 

modificado por resina, imediatamente após a confecção dos corpos de prova e após 

1 dia. Após 1 dia, 2 cimentos resinosos duais apresentaram valores 

significativamente superiores, seguidos por 1 cimento resinoso dual e o cimento 

resinoso dual auto adesivo, 2 cimentos resinosos duais e, por último, 1 cimento 

resinoso dual e o cimento ionômero de vidro modificado por resina apresentaram os 

menores valores de módulo de elasticidade. Houve um aumento estatisticamente 

significativo dos valores obtidos imediatamente após a confecção dos corpos de 

prova para os resultados após 1 dia. 

Li & White (1999) avaliaram módulo de elasticidade em flexão de 1 cimento 

fosfato de zinco, 1 cimento policarboxilato de zinco, 1 cimentos ionômero de vidro 

convencional, 1 cimento ionômero de vidro convencional encapsulado, 2 cimentos 

ionômero de vidro modificados por resina, 1 cimento resinoso auto ativado e 1 

cimento resinoso de dupla ativação. O módulo de elasticidade foi avaliado após 1h, 

1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano, com os corpos de prova armazenados em água a 

37ºC. O módulo de elasticidade foi influenciado pelo tipo de cimento e pelo tempo de 

armazenamento antes do ensaio. O cimento fosfato de zinco e os cimentos 

ionômero de vidro após sua maturação apresentaram módulos elásticos superiores 

aos valores relatados para a dentina (11-19GPa). O módulo de elasticidade do 

cimento policarboxilato de zinco se apresentou dentro da faixa estimada de valores 

de módulo de elasticidade da dentina. Os cimentos ionômero de vidro modificados 

por resina e os cimentos resinosos obtiveram módulo elástico abaixo do limite 

inferior de valores de módulo de elasticidade da dentina. Em relação ao tempo de 

armazenamento, o cimento fosfato de zinco amadureceu dentro de 1 dia e depois 

permaneceu estável, enquanto que, o policarboxilato de zinco e ionômero de vidro 

continuaram a amadurecer durante todo o experimento, pelo menos, 1 ano. Os 

cimentos ionômero de vidro modificados por resina se mativeram estáveis durante o 

período de 1 ano do experimento. Os cimentos resinosos maturaram por um período 

entre 1 dia e 1 mês antes de atingir estados de equilíbrio.  
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Lu et al. (2005) avaliaram o módulo de elasticidade em flexão de 10 cimentos 

resinosos duais e a influência de diferentes modos de ativação, após 24h 

armazenados em água a 37ºC. Os cimentos demonstraram diferença significativa 

entre eles. E 8 dos 10 cimentos analisados apresentaram diferença significativa no 

módulo de elasticidade nos diferentes modos de ativação. 

Yoshida et al. (2007) avaliaram módulo de elasticidade em flexão de 2 

cimentos resinosos duais. Os corpos de prova foram fotoativados por luz halógena 

apenas na superfície superior por 40 segundos e armazenados por 24h em água 

destilada a 37°C. O Variolink II, que contém alta quantidade de carga, apresentou 

valores estatisticamente superiores ao outro cimento resinoso dual. 

 

6.5. Microdureza Vickers 

 
Na avaliação dos resultados do presente estudo observou-se que os cimentos 

resinosos duais, RelyX ARC, Enforce e Dual Cement, o cimento ionômero de vidro e 

o cimento resinoso auto ativado apresentaram valores de microdureza Vickers  

estatisticamente semelhantes entre si. O cimento resinoso dual Variolink II 

demonstrou-se significativamente inferior aos cimentos anteriores e superior ao 

cimento fosfato de zinco.  

Braga et al. (2002) avaliaram a microdureza Knoop de 4 cimentos resinosos: 3 

duais e 1 auto ativado. A fotoativação dos cimentos duais foi realizada através de 

uma resina com 2mm de espessura e apenas na superfície superior do corpo de 

prova. O ensaio foi realizado durante 15 segundos com uma carga de 25g e 5 

identações foram realizadas em cada 1 das 10 amostras de cada cimento. O 

Enforce apresentou o maior valor de microdreza Knoop, seguido pelo Variolink II, 

Rely X ARC e, por último, o cimento resinoso auto ativado. 

El-Mowafy et al. (1999) avaliaram a microdureza Knoop de 7 cimentos 

resinosos duais e 1 cimento ionômero de vidro modificado por resina em diferentes 

modos de ativação. A fotoativação foi feita por 60 segundos em apenas uma 
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superfície do corpo de prova. O ensaio foi realizado com carga de 30g em diferentes 

períodos (1h, 1 dia e 1 semana) e 5 identações foram realizadas em cada 1 das 4 

amostras de cada cimento. Os resultados demonstraram diferença significativa de 

microdureza entre os tipos de ativação auto e dual, entre os diferentes períodos de 

análise e entre os cimentos. Os cimentos demonstraram valores de microdureza 

inferiores quando não submetidos à fotoativação. O aumento dos valores de 

microdureza com o passar do tempo ocorreu em todos os cimentos e para ambos os 

modos de ativação. O Variolink apresentou o pior valor de microdureza na auto 

ativação, sendo inferior ao cimento ionômero de vidro modificado por resina, 

enquanto o Enforce apresentou o maior valor na auto ativação. Quanto submetidos à 

ativação dual, o Variolink e o Enforce apresentaram valores semelhantes 

estatisticamente e intermediários aos outros cimentos. 

Fonseca et al. (2000) avaliaram a microdureza Vickers e o conteúdo de carga 

de 4 cimentos resinosos duais. A fotoativação foi feita por 60 segundos em apenas 

uma superfície do corpo de prova. O ensaio foi realizado durante 30 segundos com 

uma carga de 20g e 12 identações foram realizadas em cada 1 das 5 amostras de 

cada cimento, imediatamente após a fotoativação e após 7 dias. Houve diferença 

estatística significativa entre todos os materiais empregados, na seguinte ordem 

decrescente de microdureza: Scotchbond Resin Cement > Enforce > Variolink II > 

Dual Cement.  E observou-se que o material com maior conteúdo de carga 

(Scotchbond Resin Cement) apresentou maior microdureza, e o com menor 

conteúdo de carga (Dual Cement) apresentou menor microdureza. Houve diferença 

significativa entre os diferentes tempos analisados e com um aumento significativo 

da microdureza após 7 dias. 

Fonseca et al. (2004)39 analisaram a microdureza Vickers de 4 cimentos 

resinosos duais em diferentes modos de ativação. Os corpos de prova foram 

expostos à luz apenas na superfície superior e armazenados a seco até a realização 

do teste. O ensaio foi realizado durante 30 segundos com uma carga de 0,3N em 

diferentes períodos (1h, 24h e 7 dias) e 12 identações foram realizadas em cada 1 

das 5 amostras de cada cimento. Nos períodos de 1h e 24h, todos os cimentos 

demonstraram valores de microdureza superiores estatisticamente quando 
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submetidos à fotoativação. No período de 7 dias, 2 cimentos (Variolink II e Panavia 

F) também apresentaram valores de microdureza superiores estatisticamente 

quando submetidos à fotoativação e outros 2 (Scotchbond Resin Cement e Enforce), 

não demonstraram diferença entre os modos de ativação. Todos os cimentos 

apresentaram significante aumento nos valores de microdureza de 1h para 7 dias, 

em ambos os modos de ativação. E houve diferença estatística entre todos os 

cimentos, na seguinte ordem decrescente: Scotchbond Resin Cement > Panavia F > 

Enforce > Variolink II. 

Hofmann et al. (2001) analisaram a microdureza de 4 cimentos resinosos duais 

e 1 cimento auto ativado em diferentes modos de ativação. A fotoativação dos 

cimentos duais foi através de luz halógena por 40 segundos em ambos os lados. O 

ensaio foi realizado durante 30 segundos com uma carga de 4.905N após 24h e 3 

identações foram realizadas em cada 1 das 10 amostras de cada cimento. Tanto na 

dupla quanto na auto ativação um cimento dual apresentou o maior valor de 

microdureza, e o cimento auto ativado demonstrou superioridade aos outros 3 

cimentos duais. Hofmann et al. (2001) associaram as diferenças entre os cimentos 

resinosos ao seu conteúdo inorgânico diferente. O cimento resinoso dual com a 

maior quantidade de carga também apresentou a maior microdureza. O cimento 

resinoso auto ativado com quantidade de carga mais próxima a este cimento 

resinoso dual apresentou microdureza intermediária.  

Kumbuloglu et al. (2004) avaliaram a microdureza Vickers de 4 cimentos 

resinosos de dupla ativação e 1 cimento policarboxilato de zinco. Os cimentos 

resinosos foram fotoativados por 40 segundos em ambos os lados e armazenados 

em água destilada a 37°C por 7 dias. O ensaio de microdureza foi realizado durante 

10 segundos com uma carga de 0,1N e 15 identações foram realizadas em cada 1 

das 3 amostras de cada cimento. O cimento policarboxilato de zinco apresentou 

semelhança estatística a todos os cimentos resinosos. E um cimento resinoso 

apresentou superioridade aos demais cimentos resinosos, que apresentaram 

semelhança entre si. 
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Yan et al. (2010) avaliaram o grau de conversão e microdureza Vickers de 6 

cimentos resinosos, sendo 2 auto ativados, 2 fotoativados e 2 de dupla ativação, nas 

primeiras 24 horas, 2 dias e 7 dias. A exposição à luz dos cimentos fotoativados e 

duais foi realizada através de uma restauração simulada de compósito com 

espessura de 1,5mm por 40 segundos e os corpos de prova foram armazenados a 

seco a 37°C. O ensaio foi realizado durante 10 segundos com uma carga de 100g e 

3 identações foram realizadas em cada 1 das 15 amostras de cada cimento. Os 

cimentos resinosos fotoativados e duais apresentaram maiores valores de grau de 

conversão e microdureza Vickers que os cimentos auto ativados. E embora a reação 

de polimerização dos cimentos resinosos fotoativados e duais seja mais rápida do 

que cimentos auto ativados, a reação de polimerização significativa foi concluída no 

prazo de 24 horas para todos os cimentos, não havendo diferença significativa entre 

os valores de grau de conversão e microdureza nos períodos de 24h, 2 e 7 dias. 

Yoshida et al. (2007) avaliaram a microdureza Knoop de 2 cimentos duais. Os 

corpos de prova foram fotoativados por luz halógena apenas na superfície superior 

por 40 segundos através de diferentes espessuras de cerâmica (1, 2 e 3mm) e 

armazenados a seco a 25ºC. O ensaio foi realizado durante 30 segundos com uma 

carga de 50g e 5 identações foram realizadas em cada 1 das 5 amostras de cada 

cimento após 24h. O Variolink II, que contém alta quantidade de carga, apresentou 

valores estatisticamente superiores de microdureza em todas as espessuras de 

cerâmica. 
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Diferentes parâmetros podem afetar valores de ensaios de laboratório e, 

infelizmente, um deles é a falta de padronização dos testes (Pereira et al., 2002).  

Diferentes valores relatados nas propriedades mecânicas deste estudo, em 

comparação com outros podem ser atribuídos a diferenças de metodologia, em que 

foram utilizados diferentes ferramentais para ensaio, amostras com dimensões 

variadas, velocidades de ensaio distintas, distâncias diversas entre os suportes no 

ensaio de flexão. Esta pesquisa buscou clareza e parâmetro na metodologia 

utilizada, baseando-se em normas desenvolvidas para os materiais odontológicos 

avaliados, mas também em normas de outros materiais, como concreto, cerâmica, 

plásticos e metais, quando a literatura metodológica desses ensaios para os 

materiais em questão era defasada. Uma vez que normas de padronização dos 

testes odontológicos é deficiente e muitos artigos publicados não seguem ou não 

citam suas especificações, fica complexo comparar os resultados deste estudo com 

outros trabalhos. 

Da mesma forma como relatado por Manhart et al. (2000) e Magalhães Filho 

(2004), houve dificuldade em se conseguir uma polimerização uniforme dos corpos 

de prova para o teste de flexão, visto que durante sua confecção a fotoativação foi 

realizada em três etapas. Segundo Manhart et al. (2000),  a intensidade de luz não é 

uniforme por todo o diâmetro da ponta do fotoativador, ficando assim áreas 

possivelmente menos irradiadas que poderiam influenciar nos resultados. Como esta 

dificuldade foi referida anteriormente e a especificação n 27 da ADA sugere que a 

fotoativação seja feita desta maneira, concorda-se com Magalhães Filho (2004) em 

concluir que por enquanto esta dificuldade é um problema sem solução. 

Este estudo avaliou diferentes propriedades mecânicas de diferentes tipos de 

cimentos. Os agentes cimentantes atuais, de distintas classes de materiais, 

revelaram diferenças nas propriedades mecânicas, assim como relatado por Attar et 

al. (2003), que podem ter impacto sobre o desempenho clínico, visto que os 

mecanismos de falha no desempenho in vitro estão relacionados aos mecanismos 

de falha clínica (Li & White, 1999).  
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As propriedades mecânicas superiores dos cimentos resinosos são 

essencialmente influenciadas pelo tipo e quantidade de carga, pelo tipo e 

composição da matriz de resina e pela quantidade e eficácia dos componentes foto 

e químicos dos mecanismos de ativação (Attar et al., 2003; Asmussen & Peutzfeldt, 

1998; Piwowarczyk & Lauer, 2003; Rosenstiel et al., 1998).   

As resistências à flexão e à compressão são apenas dois critérios para a 

seleção de agentes de cimentação, mas são cruciais. Cimentos mais resistentes 

fornecerem maior distribuição das tensões e uma maior probabilidade de sucesso 

clínico (Piwowarczyk & Lauer, 2003). 

Agentes cimentantes possuem químicas variadas e complexas que afetam 

suas propriedades mecânicas, longevidade e adequação em situações clínicas. 

Parece que um único agente não é adequado para todas as aplicações (Jivraj et al., 

2006).  As propriedades avaliadas nesta estudo não devem ser um único critério 

para a seleção.  Outras propriedades físicas, tais como, coeficiente de expansão 

térmica (Yuzugulu et al., 2008), resistência à força de ligação com o dente e 

restauração (Lu et al., 2005; Yuzugulu et al., 2008), resistência ao desgaste (Lu et 

al., 2005), estresse de contração de polimerização, que é inerente ao materiais 

resinosos e pode constituir um sério problema quando a tensão gerada supera a 

força coesiva do material (Rosenstiel et al., 1998), viscosidade e espessura de 

película que influenciam diretamente a adaptação das restaurações e na espessura 

da linha de cimento (Fonseca et al., 200440), devem ser consideradas em sua 

seleção. 

Embora nenhum dos cimentos tenha exibido deformação plástica antes da 

fratura em tração diametral e no teste de flexão, os materiais exibiram deformação 

plástica antes da fratura de compressão, assim como relatado por Li & White (1999). 

Assim, os materiais podem se comportar de maneira diferente em diferentes 

configurações de testes, e as conclusões não devem ser baseadas em um único 

teste (Li & White, 1999).  
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As boas propriedades mecânicas, juntamente com a capacidade adesiva, 

fazem o uso de agentes de cimentação resinosos essenciais em situações clínicas 

que necessitam de suporte para as restaurações indiretas, tais como facetas, e uma 

excelente escolha para situações de difícil retenção (Attar et al., 2003). 

Cuidados devem ser tomados para não atribuir o sucesso clínico de um agente 

cimentante apenas às propriedades físicas, pois, embora muito importantes, não são 

o único fator determinante do seu desempenho clínico e não podem ser usadas 

como a única base para a seleção de um cimento (Hofmann et al., 2001; Jivraj et al., 

2006; Lu et al., 2005).  O sucesso clínico de agentes de cimentação depende 

também de muitos outros fatores, como propriedades de manipulação e tempo de 

trabalho (Fonseca et al., 200440; Fonseca et al., 2007; Lu et al., 2005; Piwowarczyk 

& Lauer, 2003),  estabilidade de cor (Lu et al., 2005), maior taxa de conversão (Yan 

et al., 2010), degradação hidrolítica que enfraquece não apenas a interação entre as 

partículas e a matriz de resina, mas também entre o cimento e a superfície da 

restauração, radiopacidade que permite ao profissional distinguir entre uma linha de 

cimento e cárie recorrente (Fonseca et al., 200440),  biocompatibilidade (Fonseca et 

al., 2007; Piwowarczyk & Lauer, 2003), sensibilidade pós-tratamento, estética 

(Piwowarczyk & Lauer, 2003), custos de material, controle adequado de umidade, e 

os requisitos específicos para cada paciente (Fonseca et al., 2007). 

Parece adequado afirmar que, embora os cimentos resinosos testados no 

presente estudo tenham demonstrado melhores resultados de resistência quando 

comparados com o cimento fosfato de zinco, mais pesquisas são necessárias, já 

que a literatura atual é escassa, dado a pouca utilização desse cimento nos 

experimentos mais recentes. E novos trabalhos devem, certamente, enfocar as 

diferentes propriedades destes materiais, a fim de estabelecer parâmetros mais 

seguros para o uso racional de agentes resinosos para cimentação de restaurações 

metálicas, assim com afirmam Fonseca et al. (2004) 40 e Fonseca et al. (2007). 

O conhecimento das virtudes e deficiências de cada tipo de agente cimentante 

é a melhor maneira de selecioná-los adequadamente (Jivraj et al., 2006). Para o 

sucesso clínico, os dentistas devem estar cientes das propriedades dos materiais, 
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escolher os cimentos em conformidade com sua aplicação clínica, e manipulá-los 

corretamente (Yuzugulu et al., 2008). 
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7. Conclusão 

Com base nos resultados obtidos a partir da metodologia utilizada, pode-se 

concluir que: 

- O Dual Cement, cimento resinoso de dupla ativação, apresentou o melhor 

comportamento mecânico. 

- Os cimentos resinosos duais apresentaram valores de resistência à tração 

diametral, à compressão e à flexão superiores aos cimentos fosfato de zinco e 

ionômero de vidro e similares ou superiores ao cimento resinoso auto ativado.   

- Os cimentos resinosos de dupla ativação demonstraram valores semelhantes 

de módulo de elasticidade em flexão ao cimento ionômero de vidro, e valores 

semelhantes ou inferiores aos cimentos resinoso auto ativado e fosfato de zinco. 

- O Variolink II apresentou valor de microdureza Vickers superior ao cimento 

fosfato de zinco e inferior aos demais cimentos resinosos duais e aos cimentos 

resinoso auto ativado e ionômero de vidro. 
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