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RESUMO 

 

 

Bini N. Avaliação da resistência adesiva de cimentos ionoméricos com titânio 
utilizando ensaio de flexão de quatro pontos. [dissertação]. Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012. 
  

 
A crescente utilização do titânio e ligas de titânio na Odontologia como uma 

consequência das  vantagens deste metal, como excelente resistência corrosiva e 

propriedades mecânicas, evidencia a necessidade do conhecimento sobre o 

desempenho deste metal em próteses cimentadas. Considerando-se todo o conjunto 

protético, a interface entre o agente cimentante e o metal constitui o elo mais fraco 

nas restaurações. Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) têm sido utilizados há 

cerca de 30 anos, e desde então algumas propriedades, como a liberação de flúor, 

compatibilidade biológica e adesão química às estruturas dentárias, têm comprovado 

a sua versatilidade e eficácia na prática clínica, quando corretamente empregados. 

O CIV convencional apresenta considerável diferença comparado ao CIV híbrido. 

Este último, assim chamado por conter em sua composição a adição de 

componentes resinosos, melhorou as propriedades físicas e mecânicas dos 

convencionais. Entretanto, as propriedades destes cimentos por si só não garantem 

o sucesso da cimentação protética, visto que a relação destes com o metal 

componente da prótese também é de fundamental importância. Testes mecânicos, 

como o de cisalhamento e o de flexão de quatro pontos têm sido utilizados para a 

avaliação desta relação, porque quantificam o potencial adesivo do conjunto 

protético, auxiliando na escolha do material adequado. O ensaio de flexão de quatro 

pontos consiste em um CP biapoiado, com os outros dois pontos equidistantes dos 

apoios, para aplicação de carga. Caso este corpo de prova seja um conjunto 

cimentado (hemicorpo de prova - cimento - hemicorpo de prova), o ensaio poderá 

determinar o potencial de adesão entre o cimento e o metal, já que a tensão 

aplicada é constante sobre o conjunto do vão entre os dois apoios internos. O ensaio 

de cisalhamento, embora mais popular,  mostra-se menos confiável pela geometria 

do teste, associada com as concentrações de tensão no ponto de carregamento. 

Este estudo avaliou a resistência adesiva de um CIV convencional (Meron C) e um 

CIV híbrido (RelyX Luting 2) em liga de titânio (ti-6Al-4V), através da utilização de 



 

ensaio de flexão de quatro pontos. Os grupos foram formados tendo-se como 

referência os cimentos e a limpeza ultrassônica realizada ou não após o jateamento, 

que foi realizado em todos os espécimes: Grupo 1: CIV convencional sem limpeza 

ultrassônica; Grupo 2: CIV convencional após limpeza ultrassônica; Grupo 3: CIV 

híbrido sem limpeza ultrassônica; Grupo 4: CIV híbrido após limpeza ultrassônica. A 

média dos resultados de tensão máxima de flexão do grupo 3 foi a maior, os demais 

grupos apresentaram resultados não significantes entre si, os grupos 1 e 4 

apresentaram resultados semelhantes, com o grupo 1 apresentando a média mais 

baixa. Conclui-se que o desempenho adesivo dos cimentos ionoméricos em 

superfície de titânio é influenciado pelas condições superficiais e componentes dos 

cimentos. 

  
  

 

 

 

Palavras-chave: cimentos de ionômero de vidro, cimentação, titânio.  

  
 



 

ABSTRACT 

 

 

Bini N. Bond strength evaluation of glass ionomer cements with titanium using four-
point bending test [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2012. 
 
 
The growing use of titanium and titanium alloys in the Odontology such as a 

consequence of the advantages of this metal, such as an excellent corrosive 

resistance and mechanical properties, shows the necessities of acknowledgment 

about the achievements of this metal in cemented prosthesis. Considering all the 

prosthetic assembly, the interface between the cement agent and the metal 

constitutes the weaker connection in restorations. The glass ionomer cements (GIC) 

have been used for about thirty years and since then some properties, like the 

liberation of fluor, biological compatibility and chemical adhesion to the dental 

structures, have showed its versatility and efficiency in the clinical practice, when 

applied correctly. The conventional GIC presents a considerable difference if 

compared to the hybrid GIC. This last one, which received this nomenclature due to 

presence of resin elements in its composition, improved the physical and mechanical 

properties of the conventional materials. However, the properties of these cements 

do not guarantee the success of the prosthetic cementation by their own, once their 

relation with the metal component of the prosthesis also has fundamental 

importance. Mechanical tests, such as the shearing and the four points bending 

ones, have been used for the analysis of this relation, because they can quantify the 

adhesive potential of the prosthetic assembly, assisting the choice of the adequate 

material. The four points bending test consists of a proof body resting on two external 

support points and suffering a load application through the other equidistant and 

internal two points. In the case of this proof body being a two hemi parts cemented 

assembly, the test can determinate the adhesion potential between the cement and 

the metal, once the applied stresses are constant though the sections between the 

two internal points. Although the shearing test is more popular, it shows less reliability 

due to the geometry of the test, associated with the stress concentrations at the 

loading points. This research analyzed the adhesive resistance of a conventional GIC 

(Meron C) and a hybrid GIC (RelyX Luting 2) in titanium alloy (ti-6Al-4V), though the 



 

use of the four points bending test. The analysis groups were formed according to the 

cements and the ultrasonic cleaning applied before or after the sand blasting, which 

was applied in all specimens. Group 1: conventional GIC without sand blasting; 

Group 2: conventional GIC after ultrasonic cleaning; Group 3: hybrid GIC without 

ultrasonic cleaning; Group 4: hybrid GIC after ultrasonic cleaning. The average of the 

maximum bending stress results of group 3 was the highest, while the other groups 

did not show significant results among them. The groups 1 and 2 showed similar 

results, with group 1 presenting the lowest average. It can be concluded that the 

adhesive behavior of the glass ionomer cements on titanium surfaces is influenced 

by the surface conditions and the cements composing elements. 

 

 

Keywords: Glass ionomer cements, titanium, cementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A resistência do titânio à degradação eletroquímica, a resposta biológica 

benigna, o peso relativamente leve, a baixa densidade, o baixo módulo e a alta 

resistência torna os materiais à base deste metal, grandes atrativos em Odontologia. 

O titânio forma uma camada de óxido muito estável com uma espessura, na ordem 

de angstrons, e esta camada passivadora é formada em questão de segundos (10-9 

segundos). A formação do óxido é a base da resistência à corrosão e da 

biocompatibilidade do titânio, o que o torna “o material de escolha” em Odontologia.7 

Por suas propriedades únicas, especialmente sua biocompatibilidade, ele não entra 

na classificação dos metais básicos; faz parte de uma classe separada de metais.3 

O titânio comercialmente puro passa por uma transformação alotrópica de 

uma estrutura cristalina hexagonal compactada (fase α) a 885 °C, para uma 

estrutura cristalina de corpo centrado (fase β). Quatro possíveis tipos de ligas de 

titânio podem ser produzidas: α, near-α, α-β, e β. A liga tipo β não formará nenhuma 

fase β quando for resfriada. A liga de fase near-α formará uma quantidade limitada 

de fase β durante o resfriamento. Uma liga tipo α-β terá a fase α em temperatura 

ambiente e pode conter a  fase β retida e/ou convertida. Uma liga tipo β retém a fase 

β durante o resfriamento e pode precipitar outras fases, da mesma forma, durante o 

tratamento térmico. O vanádio, que tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo 

centrado (CCC), é um elemento de liga isomorfo com a fase β e é um estabilizador 

da fase β, ou seja, causa a transformação da fase β em fase α em baixas 

temperaturas de resfriamento. O alumínio, que é um estabilizador da fase α (causa a 

transformação da fase α em β, em altas temperaturas durante o aquecimento) é 

incluído nas ligas tipo α e near-α. O alumínio, o estanho e o zircônio são solúveis 

tanto na fase α quanto na fase β.3 

Em temperatura ambiente, o Ti-6Al-4V é uma liga de duas fases (α- β). A 

aproximadamente 975 °C, ocorre transformação da fase alotrópica, transformando a 

microestrutura para uma liga β de fase CCC (Cúbica de Corpo Centrado) única.Os 

tratamentos térmicos ditam as quantidades relativas das fases α e β e as 

morfologias das fases, que resultam numa variedade de microestruturas e 

propriedades mecânicas.  As variações microestruturais dependem da possibilidade 

de os tratamentos mecânicos e térmicos terem sido executados acima ou abaixo da 
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temperatura de transição β e da velocidade de resfriamento. Das ligas de titânio 

utilizadas a de Ti-6Al-4V é a mais amplamente utilizada. O termo titânio é 

frequentemente utilizado para incluir todos os tipos de titânio, puro e em liga. 

Entretanto, deve-se notar que o processamento, a composição, a estrutura e as 

propriedades de várias ligas de titânio são bastante distintos, e também que existem 

diferenças entre as formas trefilada e fundida para um dado tipo de titânio.7 

As propriedades mecânicas das ligas de titânio (α-β) são ditadas por 

quantidade, tamanho, formato e morfologia da fase α e pela densidade das 

interfaces α-β. As propriedades de tração e de fadiga do Ti-6Al-4V têm sido 

estudadas extensamente. As microestruturas com um tamanho pequeno de grão-α 

(<20 µm), uma fase β bem dispersa e uma pequena área de interface α-β, como as 

microestruturas equiaxiais, resistem melhor à propagação de fraturas e possuem a 

melhor resistência à fadiga em altos ciclos (cerca de 500 a 700 MPa). As 

microestruturas lamelares, as quais possuem maior área de superfície α-β e colônias 

mais orientadas, possuem resistências mais baixas à fadiga (aproximadamente 300 

a 500 MPa) do que as microestruturas de eixos equiaxiais.7 

Geralmente, a fase  é soldável, mais resistente à oxidação e superior em 

resistência em alta temperatura, o que explica o seu uso em indústrias 

aeroespaciais.  A fase  é soldável e pode ser formada em temperaturas mais 

baixas, sendo desejável para o uso na Odontologia. Ligas - são geralmente 

resistentes devido a sua fase estrutural dupla, e são mais comumente produzidas do 

que as ligas , porém são mais difíceis de soldar.35 

As aplicações odontológicas do titânio e ligas de titânio incluem: coroas, 

pontes, próteses parciais e implantes.7 

As próteses implantossuportadas cimentadas oferecem uma boa alternativa 

às parafusadas, por apresentarem melhor estética e técnica operatória mais 

simples.32 Para a sua utilização deve-se levar também em consideração os outros 

fatores que influenciam o aumento da retentividade: o paralelismo entre os 

abutments, a área de superfície e a altura, a rugosidade superficial e o tipo de 

cimento. Em relação a esse aspecto, o tipo de cimento é um relevante e decisivo 

fator de retenção.37 Deve-se considerar ainda que a necessidade de uma 

cimentação provisória pode representar um fator preponderante na escolha de um 

cimento que permita a remoção da prótese sem prejuízo dos seus componentes, e 
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ofereça estabilidade enquanto a função for necessária. A escolha do agente de 

cimentação ideal tem se mostrado um assunto que necessita de mais pesquisas.25   

A palavra cimentação descreve o uso de uma substância moldável para 

selar um espaço ou para cimentar dois componentes juntos; por esta razão, este 

termo descreve os agentes de cimentação odontológicos.3 

Dois tipos de falhas estão associados aos cimentos: fratura do cimento e 

infiltração ao longo da interface. Como a camada de cimento é o componente mais 

fraco do conjunto protético, agentes de cimentação de alta resistência devem ser 

escolhidos para aumentar a retenção e prevenir o deslocamento das próteses, 

proporcionando uma base de apoio firme contra as forças aplicadas. A retenção das 

próteses pode ser influenciada por alguns fatores, incluindo a espessura do cimento 

abaixo da prótese, a resistência mecânica do cimento, as alterações dimensionais 

que ocorrem durante a presa, e o potencial de adesão química à superfície dentária 

e protética. Um filme de pouca espessura apresenta menos fendas internas quando 

comparado a um mais espesso. O cimento também deve apresentar altos valores de 

resistência mecânica. Sabe-se que em geral são necessárias grandes forças para 

deslocar próteses cimentadas com materiais que possuem alta resistência à 

compressão, cisalhamento ou tração, comparado a cimentos com menor 

resistência.3 

O cimento de ionômero de vidro foi desenvolvido no início da década de 

1970 por Wilson e Kent. Inicialmente os pesquisadores tentaram desenvolver um 

material que apresentasse tanto a capacidade de liberação de flúor do cimento de 

silicato quanto à biocompatibilidade e a adesividade dos cimentos de policarboxilato. 

Como resultado, obteve-se um material composto por pó de vidro de silicato e ácido 

poliacrílico contendo grupos carboxílicos, o que deu origem ao cimento de ionômero 

de vidro (CIV) que foi introduzido no mercado. A baixa resistência mecânica do 

cimento de ionômero de vidro convencional limitava o seu uso em áreas de maior 

esforço mastigatório. Com o aperfeiçoamento dos monômeros resinosos, promoveu-

se a sua adição ao CIV, desenvolvendo-se um novo material: o CIV modificado por 

resina. O aprimoramento do material reduziu a sensibilidade à umidade (ganho e 

perda de água), melhorou a translucidez, a estética, e a resistência mecânica.27 

A reação de presa do CIV é uma reação ácido-base entre o ácido 

polieletrolítico e o vidro de aluminossilicato. O poliácido ataca o vidro e libera cátions 



13 
 

e íons flúor. Esses íons, prováveis complexos flúor-metálicos, reagem com os 

poliânions para formar uma matriz de gel de polissais.7 

           Essa reação de presa apresenta três fases: fase de deslocamento de íons, 

fase de formação da matriz de poliácidos e fase de formação do gel de sílica e 

incorporação do vidro à matriz, detalhadas a seguir: 27 

Na fase de deslocamento de íons, durante a aglutinação do pó ao líquido, a 

fase aquosa dos ácidos umedece e dissolve a camada externa das partículas de 

vidro do pó. O hidrogênio desloca os íons cálcio e alumínio, que reagem 

primeiramente com o flúor, para formar fluoretos de cálcio e alumínio. A acidez é 

aumentada, e o fluoreto de cálcio, que é instável, dissocia-se e reage com 

copolímeros acrílicos para formar complexos mais estáveis. 

Na fase de formação da matriz de poliácidos, o cálcio reage com as cadeias 

de poliácidos para formar ligações cruzadas iônicas de poliacrilato de cálcio, 

reduzindo a mobilidade das cadeias poliméricas aquosas e formando um sal de 

hidrogel, que será a matriz da ligação. Essa reação dura de 5 a 10 minutos desde o 

início da espatulação, até que todos os íons estejam insolúveis. A partir dessa fase, 

o material não deve ser mais manipulado e apresenta considerável sensibilidade à 

umidade. Caso ocorra contaminação por água, os íons formadores do cimento, que 

são cálcio e alumina, serão removidos da superfície do material, provocando o seu 

enfraquecimento. 

Na fase de formação do gel de sílica e incorporação do vidro à matriz, ocorre 

formação de um gel de polissais, em que é gerada uma matriz constituída de gel de 

sílica, na qual são aprisionados os vidros que atuam como carga. A maturação da 

matriz se dá quando o alumínio, que é lentamente liberado, auxilia na formação do 

hidrogel de polissais que circunda as partículas de vidro não-reagidas. O resultado 

é, portanto, um aglomerado de partículas de pó que não reagiram circundadas pelo 

gel de sílica em uma matriz amorfa de cálcio hidratado e de polissais de alumínio. 

Finalmente, o CIV torna-se praticamente insolúvel aos fluidos bucais, após as 

primeiras 24 horas.27 

Os CIV modificados por resina apresentam o pó de partículas de vidro de 

fluoraluminossilicato, que tem a capacidade de liberar íons e iniciadores de 

fotoativação e/ou ativação química. Os componentes do líquido em geral contêm 

água e ácido poliacrílico ou ácido poliacrílico modificado com monômeros de 
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metacrilato e hidroxietil metacrilato (HEMA). Os dois últimos responsáveis pela 

polimerização.3 

A presa dos CIV modificados por resina (CIVMR), ou somente ionômeros 

híbridos, geralmente é resultante de uma reação ácido-base de ionômero de vidro e 

uma polimerização foto ou quimicamente ativada dos grupos pendentes de 

metacrilato.7 

A reação ácido-base será tardiamente responsável pelo processo de 

maturação e resistência final. O conteúdo total de água do ionômero modificado por 

resina é menor do que o do convencional para acomodar melhor os ingredientes 

polimerizáveis. Testes in vitro com CIV híbridos indicam que a liberação de fluoretos 

ocorre no mesmo nível que nos CIV convencionais. O aumento na resistência é 

principalmente atribuído a seu menor módulo de elasticidade e maior capacidade de 

deformação plástica, que pode ocorrer antes da fratura. Outras propriedades são 

difíceis de comparar, em virtude das diferenças na formulação dos materiais e nos 

protocolos de teste.3 

Para que o clínico possa escolher corretamente o agente cimentante, é 

necessário o conhecimento sobre o desempenho mecânico dos agentes à 

disposição no mercado. Alguns testes de resistência mecânica são realizados para 

se determinar tais propriedades, como por exemplo, o ensaio de flexão. 

Todos os materiais submetidos à ativação, em que existe carregamento em 

balanço (cantiléver) ou outros esforços de flexão, necessitam ser avaliados em 

ensaios de flexão. A análise de adesão pode ser feita tanto por meio de ensaios de 

cisalhamento como mediante a execução do ensaio de flexão em quatro pontos.8 

O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga crescente em 

determinados pontos de uma barra padronizada. Ele mensura simultaneamente as 

tensões de tração, compressão e cisalhamento. A norma ASTM E855-90 descreve 

três métodos de ensaio de flexão: Ensaio em vigas engastadas (cantilever), ensaio a 

três pontos e ensaio a quatro pontos.10 

No ensaio em vigas engastadas o corpo de prova é fixo numa extremidade e 

a carga é aplicada na extremidade livre ou próxima a ela; no ensaio de flexão em 

três pontos a carga é aplicada no centro do corpo de prova biapoiado, e no ensaio 

de flexão de quatro pontos a carga é aplicada em dois pontos equidistantes do 

centro do corpo de prova biapoiado. 10  



15 
 

As propriedades obtidas pelo ensaio de flexão de quatro pontos são 

similares às obtidas pelo ensaio de tração e pelo ensaio de compressão, podendo-

se citar como principais o limite de elasticidade em flexão (máxima tensão de flexão 

que o material suporta sem apresentar deformação permanente após a retirada de 

carga), o limite de escoamento em flexão (tensão nominal determinada para a 

interface entre as regiões de comportamento elástico e plástico, determinada 

analogamente à tração, adotando-se deslocamentos de 0,01%, 0,05% e 0,1% de 

deformação), o módulo de elasticidade em flexão (relação entre tensão e 

deformação dentro da região de comportamento elástico), entre outras. 10  

É um ensaio frequentemente empregado para controle das especificações 

mecânicas de componentes. Os resultados fornecidos pelo ensaio de flexão podem 

variar com a temperatura, a velocidade da aplicação da carga, os defeitos 

superficiais e as características microscópicas e, principalmente, com a geometria da 

seção transversal da amostra.10  

Este estudo comparou o desempenho adesivo de um cimento de ionômero 

de vidro convencional e um modificado por resina, em superfícies de liga de titânio 

jateadas, com e sem a realização da limpeza ultrassônica, através de ensaios de 

flexão de quatro pontos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Taira et al. Demonstraram que as análises através de fotomicrografias e 

difração de raios X de 4 tipos de ligas de titânio: Ti-6Al-4V (grau 5), Ti-15V, Ti-20Cu 

e Ti-30Pd,  e titânio comercialmente puro, identificaram as fases presentes em cada 

liga, tendo a liga grau V apresentado as fases α + β menor. O módulo de 

elasticidade obtido através do ensaio de tração não apresentou diferenças 

significativas entre as ligas testadas. A liga de grau V apresentou 2,1% de 

alongamento. Comparando as ligas utilizadas no experimento com as ligas dentais 

normalmente utilizadas, o titânio puro apresenta propriedades mecânicas similares a 

algumas ligas de ouro tipo-IV (soft). As ligas: Ti-6Al-4V e Ti-15Va simulam Ni-Cr e 

Co-Cr exceto pelo valor do módulo, que é o equivalente a 50 ou 60% ao das ligas de 

Cr. O titânio puro apresenta maior reatividade ao oxigênio, e a liga apresenta ponto 

de fusão mais baixo, justificando o maior sucesso com o uso das ligas. Os autores 

concluíram que as ligas são imunes à corrosão na cavidade bucal.35 

Wilson Concluiu que as principais vantagens CIV modificado por resina em 

relação ao convencional são: melhor tempo de trabalho, com maior controle sobre a 

manipulação, melhoria das propriedades mecânicas mais rapidamente e redução da 

sensibilidade à umidade. Entretanto, o autor afirma que a resistência mecânica 

tardia não seria maior do que a apresentada pelos cimentos convencionais.  A falta 

de translucência e a presença de monômeros no cimento recém-manipulado foram 

as desvantagens relatadas do cimento modificado por resina.38 

O estudo de Kvam et al. avaliou os resultados do ensaio de flexão em quatro 

pontos de espécimes das cerâmicas: Titanbond, Ti-Ceram e Titankeramic em 

diferentes condições de armazenamento (em água a 37 °C e a seco) e após 

receber, ou não, a carga de 50 N antes do ensaio. A resistência à fratura e 

profundidade das falhas foram avaliadas. Os autores discutem que os valores de 

resistência à fratura não devem ser influenciados por mudanças ou variações nas 

profundidades das falhas se o material não é afetado pelo armazenamento em água. 

Dessa forma, uma falha profunda poderia causar uma menor predisposição à fratura 

do que uma falha rasa. O estudo aponta que os valores de resistência flexural são 

extremamente sensíveis ao método utilizado.17 
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Em um estudo comparativo sobre as propriedades físico-mecânicas de CIV 

convencionais (HIFI Master Palette e Ketac-Fil), cimentos ionoméricos híbridos 

(Dyract, Fuji II Lc encapsulado, Fuji II LC manual, Geristore, Inosit-Fil, Photac-Fil, 

Variglass, Vitremer), e compósitos (Silux Plus e Z100), os autores afirmaram que o 

CIV modificado por resina supera o convencional em resistência à fratura e à 

fadiga.12 

O estudo de Mitchel et al. avaliou a tenacidade à fratura de  CIV 

convencionais de manipulação manual (KetacCem e Fuji I), CIV convencionais 

encapsulados (KetacCem Maxicao e Fuji Cap I), um CIV modificado por resina 

(Vitremer) e um cimento resinoso (Scotchbond). 

Os autores demonstram que a baixa resistência à tração e tenacidade à 

fratura do CIV convencional foi facilmente superada. O estresse devido à 

instabilidade dimensional no conjunto seria aumentado quando a prótese cimentada 

fosse submetida ao meio bucal, devido à termociclagem e fadiga durante a 

mastigação. 

O estudo concluiu que o agente cimentante ideal para cimentação protética 

deve ser estável dimensionalmente para minimizar o estresse no conjunto, com alta 

tenacidade à fratura, livre de porosidades, sofrer escoamento quando aplicado, ser 

aderente ao substrato e liberar fluoreto. Entretanto, se a prótese sofrer traumatismo 

intra-bucal, é preferível que a fratura ocorra no cimento e não no dente, podendo a 

prótese ser facilmente recimentada em um processo não-destrutivo. Assim, a menos 

que a retenção mecânica da prótese esteja comprometida, ou com sobrecontornos 

de paredes axiais, um cimento de tenacidade à fratura suficiente para prevenir 

fratura coesiva no conjunto ou sobre esforços mastigatórios normais é melhor do 

que um cimento de muito alta tenacidade à fratura onde o elo mais fraco no dente 

restaurado será a resistência à tração da dentina.23 

Em um estudo sobre a resistência corrosiva do titânio comercialmente puro 

grau II, os autores observaram que o jateamento com óxido de alumínio (50 µm) 

pode preparar a superfície do titânio mais rigorosamente do que o polimento seco, e 

talvez consequentemente produzir superfícies com reatividade aumentada. 

Entretanto, não foi possível determinar qualquer padrão com base no potencial de 

corrosão avaliado no estudo.5 

Em um estudo comparativo de ensaios de flexão de três e quatro pontos em 

osso humano, os autores observaram que a fratura no ensaio de 3 pontos foi muito 
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mais localizada do que no ensaio de 4 pontos,que incluiu muito mais o comprimento 

do espécime. O máximo estresse flexural no ensaio de três pontos foi localizado no 

ponto de aplicação da carga. No ensaio de 4 pontos, ocorreu uma grande área de 

osso fraturado entre os cutelos de suporte, o que demonstrou o local de 

concentração de tensões.13 

Akça et al. compararam a resistência à tração de cimentos de policarboxilato 

de zinco, óxido de zinco sem e com eugenol, fosfato de zinco e ionômero de vidro 

convencional (Meron e Vitremer) e ionômero de vidro modificado por resina (Pro 

Tec-Cem), cimentados em implantes de liga ouro-platina-paládio. Antes da 

realização do ensaio os espécimes estiveram armazenados em saliva artificial a 24 

°C durante 24 horas. Os autores recomendam o uso do CIV ou fosfato de zinco para 

a cimentação de coroas implantossuportadas, e concluem que a composição 

química dos agentes cimentantes utilizados para este fim interfere na resistência à 

tração.  Os cimentos provisórios apresentaram valores de resistência muito 

inferiores, o que normalmente gera a necessidade de muitas recimentações.2 

Cai et al. caracterizaram eletroquimicamente a superfície do titânio 

comercialmente puro e das ligas Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb e Ti-13Nb-13Zr em 3 

diferentes condições: 1- jateamento com óxido de alumínio de 50 µm; 2- camada de 

reação superficial removida e superfície polida com lixa seca de granulação 800; 3- 

camada de reação removida e superfície polida com jateamento de óxido de 

alumínio de 50 µm. Todos os espécimes foram levados à limpadora ultrassônica 

durante 5 minutos em água deionizada e secos ao ar. Os autores concluíram que 

todos os metais analisados com a mesma condição de superfície apresentaram 

comportamento similar. Tais resultados indicam que o filme protetor de óxido de 

titânio formado na superfície é característica comum compartilhada por esses 

metais.6 

O estudo de Ellakuria et al. comparou a  microdureza Vickers de corpos de 

prova de CIV convencionais (Ketac-Fil, Ketac-Molar e Ketac-Silver) e modificados 

por resina (Photac-Fil, Fuji II LC e Vitremer), que foram armazenados durante o 

período de 12 meses em água. Os autores concluíram que a inclusão de resinas ao 

CIV não parece melhorar a microdureza superficial desses materiais. Além disso, os 

resultados sugerem que a microdureza de superfície dos cimentos ionoméricos 

convencionais  sofreu modificações conforme o aumento do período de imersão, 

mas o comportamento  não foi unânime em todos os materiais testados. O estudo 
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sugere que a estabilidade observada na dureza superficial do Ketac Silver durante 

12 meses, poderia ser justificada  pelas partículas de prata formando complexos 

com os íons liberados do cristal, produzindo uma possível reação iônica durante a 

formação da matriz de poliânions.9 

Söderholm et al. avaliaram um cimento de fosfato de zinco como agente 

cimentante de copings Denzir e Procera através de ensaio de tração. Vantagens da 

escolha deste agente cimentante e também de cimentos ionoméricos, em relação 

aos agentes cimentantes resinosos são citadas no estudo, como o treinamento dos 

clínicos na manipulação destes materiais e a facilidade na remoção de excessos de 

cimento.31 

Em um estudo sobre o comportamento corrosivo do titânio comercialmente 

puro submetido a diferentes tratamentos superficiais, o jateamento com óxido de 

alumínio (50 µm) após limpeza ultrassônica em água deionizada produziu uma maior 

área de superfície, e maiores valores de densidade de corrente passiva, devido à 

camada de reação remanescente nas superfícies das amostras. Os níveis diferentes 

de rugosidade produzidos pelo jateamento e a contaminação superficial de 

elementos químicos teriam sido as causas de um alto desvio-padrão nos resultados 

de densidade de corrente passiva. Os autores observaram que os espécimes com 

as mesmas condições superficiais demonstraram comportamentos corrosivos 

similares, independentemente dos métodos de investimento utilizados, indicando 

que a camada protetora de óxido de titânio é formada em todos os espécimes. O 

estudo concluiu que os métodos testados demonstraram excelente resistência à 

corrosão quando expostos ao potencial oxidativo da cavidade bucal humana.15 

Mitsuhashi et al. compararam um CIV convencional (Fuji II) e dois CIV 

modificados por resina (Fuji II LC e Vitremer) e utilizaram tamanhos experimentais 

de partículas do pó (25, 10, 5 e 2 µm). Os autores demonstraram que os CIV 

modificados por resina contendo partículas até 10 µm apresentam maior resistência 

à tração direta e rugosidade superficial adequada. A tenacidade à fratura do cimento 

ionomérico híbrido não é substancialmente influenciada pela proporção pó-líquido, e 

este tipo de cimento não é sensível à técnica operatória, como o convencional.24  

Em um estudo sobre resistência adesiva do titânio comercialmente puro, 

ligas de titânio (Ti-4Al-6V) e três ligas experimentais (Ti-6Zr-6Sn-6Nb, Ti-13Zr-6Nb e 

Ni-Ti), com compósitos resinosos, através de ensaio de cisalhamento, os autores 

determinaram que tanto o jateamento com partículas de óxido de alumínio de 
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granulação 50 µm após limpeza ultrassônica quanto o tratamento químico das 

superfícies com gel de NaF, promoveram retenções micromecânicas na superfície 

de todas as ligas testadas.18 

Koike et al. demonstraram que as características corrosivas de uma liga 

experimental Ti-6Al-4V com cobre eram similares às da mesma liga sem cobre. 

Entretanto, o titânio comercialmente puro apresenta melhor resistência à corrosão 

do que a liga com ou sem cobre. Os autores concluíram que a condição da 

superfície parece ser um fator determinante para o comportamento eletroquímico do 

titânio puro e da liga em meio oral. O jateamento com óxido de alumínio (50 µm) 

teria reduzido a resistência à corrosão dos espécimes testados pelo aumento na 

rugosidade superficial, mas pelo potencial oxidativo em uma cavidade oral normal 

humana, todos os espécimes e tratamentos de superfície demonstraram excelente 

resistência corrosiva.16 

O estudo de Tholey et al. utiliza o ensaio de flexão de quatro pontos para 

determinar a resistência adesiva da interface titânio-porcelana. A capacidade de 

oxidação e transformação da fase α para β a 882 °C foram citadas pelos autores 

como causa da fraca adesão entre a porcelana e o titânio.Consideram, ainda, a 

hipótese de que a fina camada de óxido colabore na adesão do titânio com outros 

materiais. O estudo aponta que os testes de resistência ao cisalhamento ignoram a 

natureza dos estresses gerados dentro da zona de reação, que tem um efeito 

significativo no modo de falha. O resultado da força de adesão poderia, portanto, ser 

mascarado.36 

Wahl et al. avaliam resultados de resistência à tração dos agentes de 

cimentação: óxido de zinco sem eugenol, óxido de zinco-eugenol, fosfato de zinco e 

CIV modificado por resina (RelyX Luting), cimentados em espécimes de titânio. Os 

espécimes foram armazenados em água destilada a 37 °C durante 15 dias antes do 

ensaio. Os autores discutem que a susceptibilidade do cimento ionomérico à 

umidade e a reação ácido-base ocorrendo tardiamente permite o processo de 

sinérese e embebição, que diminui a resistência imediata do material. No estudo, o 

CIV modificado por resina apresentou valores de resistência à tração inferiores aos 

do fosfato de zinco e superiores aos de óxido de zinco, com e sem eugenol. O 

módulo de elasticidade mais baixo do que o do fosfato de zinco poderia ser também 

uma justificativa para os resultados apresentados.37 
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Aguiar et al. avaliaram a resistência à flexão, tração diametral e compressão  

dos ionômeros de vidro: Meron, Vidrion C, Ketac-Cem e Vivaglass. O ensaio de 

flexão utilizado no estudo foi o de 3 pontos, e os valores apresentados pelos 4 

agentes cimentantes foram considerados muito baixos pelos autores, que comparam 

aos valores normalmente apresentados pelos CIV modificados por resina. O Meron 

foi o agente que apresentou a maior média de resistência à flexão, embora os 

resultados tenham sido bastante semelhantes, e apresentou resultados 

consideravelmente superiores de resistência à tração diametral.1 

Staninec et al. Defendem o uso do ensaio de flexão de quatro pontos e não 

o ensaio de cisalhamento para avaliação da resistência adesiva, justificando que o 

ensaio de cisalhamento pode resultar em falha coesiva do material, que seria 

provavelmente um artefato da geometria do teste associado com as concentrações 

de tensões no ponto de aplicação da carga.34 Na geometria do ensaio de flexão de 

quatro pontos, a parte inferior do espécime é submetida a forças de tração, que são 

maiores na superfície, na interface adesiva, e é neste local onde geralmente 

ocorrem as falhas no material.33 

Em um estudo sobre a descoloração e corrosão provocadas por 2 marcas 

comerciais de CIV convencional e duas marcas comerciais de cimento de CIV 

modificado por resina na superfície do titânio comercialmente puro, durante um 

período máximo de 6 meses, os autores concluíram que a baixa concentração de 

liberação de íons F¯ e outros elementos dos cimentos ionoméricos podem causar 

problemas estéticos de descoloração das próteses de titânio. Os resultados, porém, 

demonstraram diferenças significativas entre as marcas comerciais na capacidade 

de provocar a descoloração. Uma correlação positiva entre a concentração de 

fluoreto e a concentração de íons liberados no titânio indicou dissolução de óxido do 

titânio, entretanto, a liberação foi muito pequena para demonstrar uma significante 

perda de massa de titânio, indicando apenas que a dissolução do titânio foi 

aumentada pela liberação de íons flúor.14 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo tem por objetivo específico comparar os resultados dos valores 

de resistência adesiva de um cimento de ionômero de vidro convencional e um 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina, cimentados em diferentes 

condições superficiais de liga de titânio.  

Ensaios de flexão de quatro pontos, realizados para a obtenção dos valores 

de tensão máxima de flexão, e análise microscópica dos espécimes após a fratura 

fornecerão os dados para a comparação.  

Em termos gerais, pretende-se fornecer dados úteis na comparação entre o 

desempenho clínico dos cimentos ionoméricos disponíveis no mercado, permitindo 

ao profissional a realização da escolha correta na utilização destes materiais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Tabela 4.1 - Materiais utilizados 
 

item Descrição 

1 
Corpos de prova  de liga de titânio Ti6Al4Vn de 4 mm de diâmetro e 15mm de 
comprimento 

2 
RelyX Luting ( 3M ESPE, Califórnia, EUA)– cimento ionômero de vidro modificado por 
resina – lote N156676 

3 
Meron C – (Voco GmbH, Cuxhaven, Alemanha) – Cimento de ionômero de vidro 
convencional – lote 1019060 

4 Politriz lixadeira metalográfica Teclago (Teclago -  São Paulo, SP, Brasil) 

5 Matriz metálica para CP  

6 Lixa seca de granulação 200 

7 Jato para óxido de alumínio VH (Softline – Araraquara, SP, Brasil) 

8 Óxido de alumínio fino 100 micra (Polidental  -  Cotia, SP, Brasil) 

9 Cronômetro 

10 Cuba ultrassônica Cristófoli (Campo Mourão, PR, Brasil) 

11 Água destilada 

12 Espátula 7 

13 Sonda clínica para remoção de excessos de cimento 

14 Dispositivo posicionador de CP para cimentação 

15 
Estufa bacteriológica De Leo  (De Leo equipamentos laboratoriais -  Porto Alegre, RS, 
Brasil) 

16 Máquina de ensaios mecânicos Kratos modelo k500-SMP (Cotia, SP, Brasil) 

17 Microscópio estereoscópio binocular 45x (Zeiss-Opton) 

18 Microscópio estereoscópio Axio Scan 65x (Carl Zeiss Microscopy) 

19 Dispositivo para ensaio de flexão de 4 pontos 

20 Cera tipo 7 

21 

Saliva artificial – Composição: Cloreto de potássio – 0,96 g; Cloreto de sódio – 0,67 g; 
Cloreto de magnésio – 0,04 g; Fosfato de potássio – 0,27 g; Cloreto de cálcio – 0,12 g; 
Nipagin – 0,01 g;  Nipasol – 0,1 g; Carboxil metil celulose – 8 g; Sorbitol – 24 g; Água 
purficada q.s.p. – 1000 ml. 

 

A liga utilizada neste estudo é a Ti-6Al-4V, classificada também como de 

Grau V, e segundo a norma ASTM B348-10, as quantidades máximas percentuais 

em peso de alumínio variam entre 5,5 a 6,75 e de vanádio entre 3,5 e 4,5.  
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4.2 MÉTODO 

 

 

A liga utilizada neste estudo foi adquirida através do fornecedor Realum 

(São Paulo, SP, Brasil), em varetas cilíndricas de 1 m de comprimento e 4 mm de 

diâmetro. As varetas foram cortadas em uma microcortadeira de precisão, Labcut, 

com a finalidade de se obter a dimensão final dos hemicorpos de prova. 

Oitenta hemicorpos de prova cilíndricos, de 15 mm de comprimento e 4 mm 

de diâmetro (fig. 4.1), foram lixados na politriz com lixa seca de granulação 200 

durante 10 segundos. 

 

 
Figura 4.1  Hemicorpos de prova de liga de titânio  

 
 
Uma matriz metálica de diâmetro 14,3 mm, e comprimento 12,4 mm, 

contendo um orifício de diâmetro 4 mm em seu interior foi utilizada como 

posicionadora e auxiliar da pressão utilizada para o procedimento, objetivando-se a 

uniformização das extremidades utilizadas na cimentação (fig.4.2). Os hemicorpos 

de prova foram estabilizados no interior do orifício, e o conjunto foi levado à politriz, 

e mantido com leve pressão digital durante o período determinado (10 segundos).  

Somente uma extremidade de cada hemicorpo de prova foi preparada, e  

identificada. 

 

 
 

Figura 4.2 – Matriz posicionadora com o hemicorpo de prova  

 



25 
 

Este procedimento mostra-se necessário a partir de experimentos iniciais 

com jateamento e cimentação somente, e posterior observação do conjunto 

formado.  Quando o polimento inicial foi negligenciado, observou-se que o corte 

previamente realizado pela “Labcut” para o ajuste dimensional dos hemicorpos de 

prova  promove arestas na superfície. Tais arestas dificultam a estabilização dos CP 

cimentados, quando posicionados num mesmo plano (figura 4.3.a). Quando o 

mesmo conjunto era posicionado em planos diferentes,  (figura 4.3.b) a estabilização 

dos CP cimentados era aumentada, o que demonstrou a influência destas arestas 

como artefato no resultado final do experimento. 

 

   
 
Fig 4.3.a - conjunto posicionado em mesmo plano. 4.3.b- Conjunto posicionado em planos 

diferentes 

 
Após polidas, as bordas dos CP receberam jateamento com óxido de 

alumínio de granulação fina (100 m) durante 10 segundos, a uma pressão 

constante de 4 bar. (figura 4.4) 

 

 
Fig. 4.4- Superfícies sem tratamento, após polimento e após polimento + jateamento 

 
 
A partir deste procedimento, foram criados 2 grupos com 40 hemicorpos de 

prova  cada, separados aleatoriamente: 

 

 Grupo 1 – cimentação com ionômero de vidro convencional sem limpeza 

ultrassônica prévia 
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 Grupo 2 – cimentação com ionômero de vidro convencional após limpeza 

ultrassônica  

 

O grupo 1 foi diretamente levado a 2 dispositivos de dimensões 90x45x100 

mm para cimentação dos hemicorpos de prova com o cimento ionômero de vidro 

Meron C. Estes dispositivos foram confeccionados no Laboratório de Biotecnologia 

Aplicada da Universidade Federal Fluminense (LABA – UFF), e permitem a 

cimentação vertical concomitante de 4 corpos de prova, com uma força peso 

constante exercida por uma massa de 200 g, mais 14 g fornecidos  pelo pino de 

sustentação, sobre o conjunto durante o tempo de presa dos cimentos.  (figuras 4.5 

e 4.6). 

 
Fig.4.5 – Dispositivo de cimentação 

 

 
Fig. 4.6- Dispositivos de cimentação confeccionados no LABA – UFF 

 
A cimentação foi realizada de acordo com as especificações do fabricante 

(Voco), iniciada pela agitação do frasco de pó, com tempo de mistura de 30 

segundos, e até 3 minutos para a estabilização dos  conjuntos nos dispositivos.  A 
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espatulação foi realizada com a espátula 7 em bloco de mistura apropriado. A 

mistura resultante da espatulação foi suficiente para a cimentação dos 4 conjuntos 

de uma só vez, respeitando-se os 3 minutos.  A remoção do excesso de cimento 

ocorreu  após 10 minutos com uma sonda clínica. Após 15 minutos os 4 conjuntos 

foram retirados dos dispositivos e armazenados em saliva artificial, onde 

permaneceram até que  os demais espécimes desse grupo fossem cimentados, e 

posteriormente todos os 20 armazenados em estufa a 37 °C, durante 7 dias. (figura 

4.7) 

 
 

 

 
 

Fig. 4.7- Armazenamento dos corpos de prova em saliva artificial 

 
Após o período de armazenamento, os espécimes foram retirados da saliva 

artificial e cuidadosamente secos com papel absorvente, para a realização do ensaio 

de flexão de 4 pontos.  

Para a realização do ensaio, um dispositivo contendo os pontos de aplicação 

de carga foi projetado e confeccionado de acordo com a norma ASTM E855 e 

acoplado à máquina de ensaios mecânicos. Este dispositivo apresenta a 

possibilidade de ajuste da distância entre os pontos de aplicação de carga através 

do deslizamento dos cutelos sobre a mesa de carga, e fixação com parafuso. As 

pontas dos apalpadores formam um ângulo de 60°, para reduzir o atrito, conforme a 

norma ASTM E855 (figura 4.8). 
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Fig. 4.8 - Dispositivo de ensaio de flexão de quatro pontos 

 
A distância entre os pontos de aplicação de carga e os cutelos de apoio foi 

determinada pelo tamanho do corpo de prova. Este apresenta 30 mm de 

comprimento, desprezando-se a espessura do cimento, e permite que a distância 

entre os apoios (L)  seja 27 mm, e a distância entre os pontos de aplicação de carga 

18 mm, visto que pela norma ASTM E855, essa distância deve ser 2/3 de L. O corpo 

de prova foi posicionado exatamente na metade dessas distâncias, com o auxílio de 

uma régua milimetrada metálica fixada à máquina. Para garantir a estabilidade e 

padronização do posicionamento de cada corpo de prova, 4 pedaços de cera tipo 7 

de aproximadamente 1 mmᶾ foram fixados aos cutelos de apoio, sem que 

exercessem apoio vertical sobre os corpos de prova, limitando somente o 

posicionamento lateral destes.  O ensaio de flexão foi realizado a uma velocidade de 

0,05 mm/min com célula de carga de 100 kgf. A carga foi aplicada em dois pontos 

equidistantes do centro do corpo de prova, até a fratura do cimento. (figura 4.9) 

 

 
 

Fig. 4.9 - Ensaio de flexão de quatro pontos 

 
O grupo 2 recebeu limpeza ultrassônica com água destilada durante 8 

minutos. Realizou-se secagem cuidadosa com papel absorvente, e em seguida os 



29 
 

mesmos procedimentos realizados no grupo 1 para a cimentação com o Meron C 

até a realização do ensaio, já descritos anteriormente. 

Para a realização dos ensaios e análise dos grupos com cimentação com o 

RelyX Luting 2, 80 hemicorpos de prova receberam o polimento inicial e jateamento 

com óxido de alumínio conforme descritos anteriormente para os grupos 1 e 2, para 

posterior separação dos espécimes em 2 grupos: 

 

 Grupo 3 – cimentação com ionômero de vidro  modificado por resina sem 

limpeza ultrassônica prévia 

 Grupo 4 – cimentação com ionômero de vidro modificado por resina após 

  limpeza ultrassônica 

 

O grupo 3  foi levado aos dispositivos de cimentação logo após o 

jateamento. A espatulação foi realizada com espátula 7 no bloco de mistura 

fornecido pelo fabricante, com a duração de 20 segundos, até a formação de uma 

mistura de coloração homogênea.  A mistura resultante da espatulação é suficiente 

para a cimentação dos 4 conjuntos de uma só vez, respeitando-se o máximo de 2,5 

minutos, que é o tempo de trabalho preconizado pelo fabricante (3M).  A remoção do 

excesso de cimento foi realizada após 7 minutos de cimentação com uma sonda 

clínica. O fabricante preconiza a remoção dos excessos na boca após 2 minutos de 

cimentação, mas a consistência do cimento ainda se mostrava muito fluida para a 

remoção de excessos.  Esta diferença ocorre porque em condições laboratoriais, em 

temperatura mais baixa do que a bucal, o cimento tem a sua presa retardada. Após 

15 minutos os 4 conjuntos foram retirados dos dispositivos e armazenados em saliva 

artificial, onde permaneceram até que  os demais espécimes desse grupo fossem 

cimentados, e posteriormente todos os 20 armazenados em estufa a 37 °C, durante 

7 dias.  O fabricante preconiza 5 minutos desde a cimentação para o ajuste oclusal 

da prótese cimentada, o que indica que esse tempo seria suficiente para o cimento 

ter a sua presa completa em temperatura bucal.   

Após o período de armazenamento, os espécimes foram retirados da saliva 

artificial e cuidadosamente secos com papel absorvente, para a realização do ensaio 

de flexão de 4 pontos. 

O grupo 4 recebeu limpeza ultrassônica com água destilada durante 8 

minutos. Realizou-se secagem cuidadosa com papel absorvente, e em seguida os 
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mesmos procedimentos realizados no grupo 3 para a cimentação com o RelyX 

Luting 2 até a realização do ensaio, já descritos anteriormente. (tabela 4.2) 

  

Tabela 4.2- Divisão dos grupos testados conforme o procedimento diferencial 

Grupo 1 
CIV convencional sem limpeza ultrassônica 
prévia 

Grupo 2 CIV convencional após limpeza ultrassônica 

Grupo 3 CIVMR sem limpeza ultrassônica prévia 

Grupo 4 CIVMR após limpeza ultrassônica 

 
O ensaio forneceu os valores da força máxima aplicada 'P' ao conjunto antes 

da fratura do material. Para calcular a tensão máxima de flexão '   ' atuante, deve-se 

basear o desenvolvimento na equação 1, que considera a seção em flexão normal 

pura.  

  

  
   

 
 (1) 

 
onde: 
 
M - momento fletor realizado entre os pontos de carga e os apoios no ensaio 

de flexão de 4 pontos 

C - na seção transversal, é a distância do ponto que se deseja analisar a 

tensão até a linha neutra.  

I - momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo de "giro" 

desta seção. 

 
Linha neutra é linha formada pelos pontos onde a tensão normal é nula. A 

linha neutra divide a seção em área comprimida e área tracionada. Por se tratar de 

uma seção circular, a linha neutra se localizará exatamente ao centro desta seção. 

Sabe-se também que os maiores valores de tensão, seja de compressão ou 

tração, se encontrarão a uma distância 'c' equivalente ao raio desta seção 

transversal, ou seja, na superfície do corpo. Substituindo os valores de momento 

fletor, raio e momento de inércia da seção, obtém-se a equação 2: 

 

  
     

    
 (2) 

 
Onde: 
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P é a força máxima aplicada ao corpo antes da fratura (N); 

a  é a distância entre os apoios e os pontos de aplicação de carga (mm); 

r  é o raio da seção transversal do corpo de prova (mm).26 

 

A equação para determinação da tensão máxima de flexão em espécimes 

de seção circular foi aplicada em todos os testes, para posterior tratamento 

estatístico e análise dos resultados. 

Os pares de espécimes fraturados foram analisados microscopicamente, 

com a finalidade de se determinar um padrão de fratura entre os grupos. 

Inicialmente, as superfícies foram analisadas e fotografadas em estereoscópio 

Opton, com aumento máximo de 45x no LABA-UFF, e as fotografias foram 

comparadas com os resultados da tensão máxima de flexão. Após análise inicial, 4 

pares dos espécimes mais relevantes de cada grupo foram escolhidas, analisadas e 

fotografadas em um estereoscópio AxioScan com aumento máximo de 65x, no 

LNDC- Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos , Corrosão e Soldagem- 

PEMM/DMM/COPPE/UFRJ. A escolha inicial dos pares teve como critérios o tipo 

das fraturas e  alguma relação que estas apresentassem com o resultado de tensão 

máxima de flexão. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Tabela 5.1 Valores em MPa de tensão máxima dos grupos, média, mediana e desvio-padrão. 
 

n GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

1 16,54057535 12,18609611 22,40515648 5,478550817 
2 11,60669253 12,60722008 14,06002619 5,337818059 
3 9,839475836 13,94185365 20,64939894 10,81636888 
4 6,830373115 16,96205743 15,17084812 4,179010918 
5 12,78304651 16,57566901 22,0893135 3,055297443 
6 14,01204098 16,29491969 30,27186701 7,374683021 
7 11,02693087 11,41331928 21,87839341 13,11285534 
8 12,41420493 5,337818059 16,7865891 16,99715109 
9 9,97340472 12,2913771 31,88724989 17,69938249 
10 18,82309596 18,22614556 35,43421674 18,29633289 
11 14,12448395 15,73270486 13,52037157 18,61253397 
12 9,376454317 12,78304651 30,51752266 19,24457804 
13 12,20364294 19,84152845 32,34382563 9,516828977 
14 11,00938403 12,25628344 19,10420338 10,46507413 
15 9,675108568 11,83480136 34,02939585 23,3884953 
16 9,90321739 15,90853128 27,95389463 18,26123923 
17 14,45106989 - 12,95851483 16,82168277 
18 8,428209166 - 30,55261633 13,55546524 
19 22,10686033 - 25,74156134 10,07904381 
20 9,90321739 - 31,00919207 12,60722008 

Média 12,2516 14,0121 24,4182 12,7450 
Mediana 11,3168 13,3625 24,0734 12,8600 
Desvio-padrão 3,66255 3,44855 7,46439 5,81052 

 

O teste não paramétrico de kruskal-Wallis foi realizado e apresentou o valor 

de P extremamente significante (P<0,0001). O teste de Comparações Múltiplas de 

Dunn foi realizado, com a finalidade de se comparar as diferenças entre os grupos, 

conforme a tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3- Teste de Comparações Múltiplas de Dunn 

 diferença significância P valor 

Grupo 1  vs.  Grupo 2 -9,31 ns P>0,05 
Grupo 1  vs.  Grupo 3 -35,08 *** P<0,001 
Grupo 1  vs.  Grupo 4 -5,08 ns P>0,05 
Grupo 2  vs.  Grupo 3 -25,77 ** P<0,01 
Grupo 2  vs.  Grupo 4 4,23 ns P>0,05 
Grupo 3  vs.  Grupo 4 30,00 *** P<0,001 
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O grupo 3 apresentou a maior média e desvio-padrão, e mostrou diferença 

estatística comparada com os outros grupos testados. Os grupos 1, 2 e 4 não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre si.  

 

 
Gráfico 5.1- Média e desvio-padrão dos resultados de tensão máxima dos grupos testados 

 
Microscopicamente, foi possível determinar um padrão das fraturas que 

ocorreram entre os grupos.  

O grupo 1 apresentou predominância de fraturas adesivas na interface 

titânio-cimento, caracterizadas pela presença do agente cimentante em apenas uma 

superfície do hemicorpo de prova, enquanto na superfície oposta não se observou 

material. (figuras 5.10.a e 5.10.b) 

 

 
Fig.5.10.a e 5.10.b- Superfícies do mesmo CP do grupo 1 com predominância de fraturas 

adesivas 

 
Poucos espécimes apresentaram características mistas, com predominância 

de fratura adesiva e também fratura coesiva do cimento, caracterizada pela 

permanência do agente cimentante nas 2 superfícies opostas da liga de titânio. 

(figuras 5.11.a e 5.11.b) 
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Fig 5.11.a e 5.11.b- Superfícies do mesmo CP do grupo 1 com fratura adesiva e coesiva 

 
O grupo 2 apresentou em sua maior parte fraturas mistas, com pouca 

predominância de fraturas coesivas. (fig 5.12.a e 5.12.b) 

 

   
Fig.5.12.a e 5.12.b- superfícies do mesmo CP do grupo 2 com predominância de fratura 

coesiva 

 
O grupo 3 apresentou fraturas mistas, mas com predominância de fraturas 

adesivas em todos os espécimes analisados. (figuras 5.13.a e 5.13.b) 

 

   
Fig. 5.13.a e 5.13.b- Superfícies do mesmo CP do grupo 3 com predominância de fratura 

adesiva 

 
O gupo 4 apresentou fraturas predominantemente adesivas. (Figuras 5.14.a 

e 5.14.b) 
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Fig. 5.14.a e 5.14.b- Superfícies do mesmo CP do grupo 4 com fratura adesiva  

 
Em todos os grupos foi observado um padrão de fratura adesiva bem definida nas 

bordas das superfícies.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

As diferenças nas propriedades mecânicas do cimento de ionômero de vidro 

convencional e do modificado por resina têm sido discutidas por muitos 

autores,1,2,9,23,24,28,37,38 e o conceito de que a adição dos componentes resinosos 

permitiu aos materiais híbridos uma melhoria dessas propriedades parece ser bem 

aceito. A forma de apresentação e manipulação desses agentes cimentantes 

também é um fator a ser considerado, como demonstram Mitchel & Douglas, 

apresentando evidências de que o método de manipulação pode alterar a 

probabilidade de sobrevivência do material em testes de pull-out em cimentação de 

pinos intrarradiculares de aço inoxidável, e que finas camadas (40 µm) de cimento 

de ionômero de vidro convencional manipulado contém um grande número de 

defeitos de diâmetros significativos (0,05 - 0,06 mm) quando comparados com o 

cimento encapsulado. Entretanto, os autores não afirmam se essa variação na 

porosidade observada alteraria a tenacidade à fratura do cimento.21 Em um estudo 

posterior utilizando pinos intrarradiculares de aço inoxidável, Mitchel et al. concluem 

que os cimentos encapsulados oferecem vantagens em relação aos manipulados 

manualmente por oferecerem melhor desempenho quando submetidos a carga e as 

probabilidades de sucesso seriam influenciadas pelo método de manipulação. Neste 

estudo, os autores não consideram os valores de carga apresentados como 

clinicamente relevantes, mas notaram que o padrão de fratura coesiva foi o mesmo 

observado no estudo anterior.22 

Elakuria et al. compararam a microdureza Vickers de corpos de prova de 

ionômeros de vidro convencionais e modificados por resina, que foram armazenados 

durante o período de 12 meses em água.  Os resultados do estudo demonstram que 

a microdureza superficial do cimentos de  ionômero de vidro modificado por resina 

testados não foi superior à observada para os cimentos convencionais. Os autores 

consideram que este resultado pode ter ocorrido devido à interposição da matriz de 

HEMA que poderia ter  impedido a formação completa da matriz de polissais, 

causando inibição do efeito da reação àcido-base nesses materiais. A baixa 

microdureza poderia ser resultado da separação hipotética das fases na 

microestrutura do cimento.9 
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Snyder et al.  demostraram que os cimentos de ionômero de vidro 

modificados por resina não apresentam uma expansão tardia suficiente para 

provocar microfraturas danosas na estrutura quando exercem função de agentes de 

cimentação, e nem para enfraquecer a prótese cimentada.30 

Xie et al. concluíram que os cimentos de ionômero de vidro híbridos testados 

apresentaram considerável superioridade nos valores de resistência à flexão e 

compressão diametral e substancial deformação plástica na compressão. Os 

cimentos convencionais demonstraram superior resistência ao desgaste in vitro de, 

porém apresentaram fraturas frágeis na compressão. Uma maior integração da 

microestrutura, com uma melhor difusão das partículas de vidro e polímeros na 

matriz resultam em altos valores de resistência à flexão, compressão diametral e 

resistência ao desgaste. A resistência ao desgaste também demonstrou ser sensível 

ao tamanho das partículas do cimento. Partículas maiores apresentam maior 

resistência ao desgaste, e partículas menores estão relacionadas com baixa 

microporosidade estrutural e alta resistência à compressão.39 

O estudo de Wahl et al. demonstra que o CIV modificado por resina testado 

apresentou valores de resistência à tração inferiores aos do fosfato de zinco e 

superiores aos de óxido de zinco, com e sem eugenol. Os autores discutem sobre a 

espessura de cimento obtida e que esta recebe influência não somente da pressão 

exercida, como também se esta pressão é dinâmica ou estática, observando que a 

dinâmica garante um melhor assentamento do material, e que a espessura do filme 

foi discretamente menor em casos de vibração vertical. Os espécimes foram 

cimentados recebendo pressão digital, e de 5 kgf durante 10 minutos. O excesso de 

cimento foi removido com o auxílio de uma sonda clínica e as amostras foram 

armazenadas em água destilada a 37 °C durante 15 dias.37 No presente estudo, o 

tempo de cimentação não foi mantido para todos os grupos, devido às diferenças no 

tempo de presa de cada material. Apenas a força peso exercida pela massa de 200 

g (0,2 kgf), acrescida de 14 g fornecidos  pelo pino de sustentação, foram mantidos 

durante a cimentação. O fabricante do cimento híbrido testado (3M) recomenda que 

seja mantida uma leve pressão sobre a prótese durante a presa do agente 

cimentante. Em relação à dinâmica do processo de cimentação, a realizada neste 

estudo foi vertical estática, visto que não foi objetivo desta pesquisa a mensuração 

da espessura do cimento. Entretanto, foi possível observar que o cimento de 
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ionômero de vidro convencional apresentou maior espessura da película em 

comparação com o híbrido.  

Os padrões de fratura observados nos grupos 1 e 2 evidenciam que a 

limpeza ultrassônica após o jateamento aumenta o potencial adesivo da superfície 

da liga de titânio utilizada, já que o grupo 1 apresentou predominância de fraturas 

adesivas, com todo o cimento presente na superfície de apenas um lado do CP. A 

dificuldade de adesão do cimento à superfície da liga pode ser causada pela 

permanência de um excesso de óxido de alumínio, que não foi suficientemente 

aderido à superfície da liga de titânio. A limpeza ultrassônica realizada no grupo 2 

pode ter sido  suficiente para remover o excesso de material na superfície, sem 

remover a camada de óxido de alumínio aderida, importante fator de influência na 

adesão de materiais metálicos, de acordo com o estudo de Mair e Padipatvuthikul. 

Os autores consideram adesão de cimentos resinosos em metais e comparam os 

tratamentos químicos e físicos de superfície.19 A média dos resultados de tensão 

máxima de flexão apresentada pelo grupo 1 foi ligeiramente inferior à média 

apresentada pelo grupo 2, o que evidencia que o agente cimentante em questão 

(Meron C) não somente teve seu potencial adesivo aumentado com a limpeza 

ultrassônica após o jateamento, como também em alguns espécimes, a tensão 

máxima de flexão foi mensurada a partir das fraturas que ocorreram no próprio 

cimento, nos casos de fratura coesiva. Nestes casos, pode-se considerar que a 

resistência mecânica do cimento também foi mensurada, e não somente a interface 

adesiva. Entretanto, com as limitações deste estudo, é impossível separar em que 

casos a interface adesiva foi avaliada, e em que casos o agente cimentante foi 

avaliado. Caso fosse possível, seria necessário considerar também a possibilidade 

de fratura na camada de óxido de alumínio presente na superfície do titânio, em 

casos onde a hipótese de que um excesso de óxido de alumínio presente na 

superfície do titânio promoveu uma camada de adesão fraca à superfície metálica, 

dificultando a adesão do cimento. No estudo realizado por Aguiar et al., o Meron C 

apresentou média de valores de resistência flexural 25,35 MPa. Os espécimes foram 

armazenados em água destilada a 37 °C durante 24 horas. O ensaio conduzido foi o 

de flexão de três pontos, e é uma referência dos valores de resistência somente do 

cimento.1  
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A predominância das fraturas observadas nos espécimes do grupo 3 foi 

adesiva, mas muitos espécimes apresentaram características mistas, com cimento 

presente em apenas uma superfície do CP em uma região, e em outra região, o 

cimento permaneceu nas duas superfícies do CP. O grupo 4 entretanto, apresentou 

predominância de fraturas adesivas sem fraturas mistas ou coesivas, o que parece 

ser um resultado contrário ao observado nas análises dos grupos 1 e 2, se 

considerarmos a limpeza ultrassônica como diferencial entre os grupos. O grupo 3 

não recebeu limpeza ultrassônica, e teria, portanto, o mesmo excesso de óxido de 

alumínio na superfície dos hemicorpos de prova que hipoteticamente também 

apresentaram as superfícies dos hemicorpos de prova do grupo 1. As médias dos 

resultados de tensão máxima de flexão também reforçam a observação de que os 

grupos que apresentaram desempenho adesivo superior, também apresentaram 

valores mais altos de tensão máxima de flexão.  

O melhor desempenho adesivo observado no grupo que manteve uma maior 

quantidade de partículas de óxido de alumínio incrustadas na superfície do titânio, 

conduz a pesquisa para os diferentes componentes químicos dos cimentos 

utilizados, e não traduz somente o jateamento como um mero provedor de retenção 

mecânica através do aumento da rugosidade superficial. O estudo de Shneider et 

al., considera a interação química das partículas do óxido de alumínio com o primer 

e o silano, utilizados no preparo químico das superfícies metálicas quando da  

cimentação com agentes resinosos. Os autores avaliam a adesão de cimentos 

resinosos com o titânio comercialmente puro através de ensaios de tração.29 Lim et 

al. Consideram que as partículas de alumina remanescentes na superfície da liga de 

titânio após o jateamento parecem aumentar a força adesiva através de interação 

química com o monômero existente no Panavia e Super-Bond. O estudo analisa 

diferentes tratamentos de superfície ( desgaste com lixas abrasivas, jateamento com 

óxido de alumínio de 50 µm, e tratamento químico com gel de flúor fosfato 

acidulado) em ligas de titânio Ti-6Al-4V, Ti64 e três ligas experimentais. Os valores 

de resistência adesiva foram maiores no grupo que recebeu jateamento em 

comparação com o grupo que recebeu polimento com lixas abrasivas, mas 

demonstrou resultados similares aos do grupo que recebeu tratamento químico com 

gel de flúor. Os autores consideram que talvez a razão para o aumento da 

resistência adesiva esteja na retenção micromecânica formada na superfície que 

apresentou aumento na rugosidade pelas partículas de alumina, e não pela 
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interação química entre as partículas de alumina na superfície das ligas e os 

agentes de união utilizados.18 O protocolo clínico de cimentação de agentes 

resinosos em metais conta com a adesão química fornecida pela silicatização da 

superfície metálica, após o jateamento. Entretanto, através da observação do 

comportamento do CIV modificado por resina utilizado no presente estudo, a 

hipótese de que as partículas excedentes de óxido de alumínio tenham sofrido 

interação química com o cimento em questão, deve ser considerada e pode ser 

objeto de estudo posterior. 

Giachetti et al. concluíram que o tamanho das partículas utilizadas no 

jateamento é um fator de influência no desempenho adesivo de superfícies de 

titânio. O estudo demonstrou que as partículas de 150 m criam melhores retenções 

mecânicas que as partículas de 50m na superfície do titânio jateado.11 No presente 

estudo, as partículas de óxido de alumínio utilizadas possuem  tamanho 

intermediário (100m). 

Em um estudo comparativo sobre degradação de materiais restauradores, o 

CIV híbrido testado (Vitremer – 3M) apresentou as maiores alterações de peso e 

rugosidade superficial entre os demais materiais testados: resina composta 

microhíbrida (Filtek 250), resina composta microparticulada (Durafill VS), resina 

composta flow (Natural Flow) e um compômero (Dyract AP). Todos os materiais 

foram armazenados em água destilada a 37 °C durante 7 dias, e em seguida foram 

submetidos a protocolos de erosão e de abrasão, para que o peso inicial e final 

fossem comparados. Os autores consideram a hipótese de que este comportamento  

possa ser causado pelo elo insuficiente entre a ligação cruzada da rede 

polialquenóide e correntes poliméricas, o que aumentaria a susceptibilidade do 

material à degradação.4 

Yap observou que o CIV híbrido sofre maior sorção de água quando imerso 

em água pura, e uma imersão em saliva poderia torná-lo menos susceptível, 

inclusive a alterações dimensionais. O estudo concluiu ainda, que o fenômeno da 

sorção é produto e tempo-dependente.40 Recentemente, alguns CIV híbridos foram 

modificados com a finalidade de reduzir a sorção de água.7 Entretanto, no presente 

estudo, o meio de armazenamento foi a saliva artificial, com a finalidade de se 

minimizar a ocorrência de alterações indesejadas dos agentes cimentantes 
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utilizados, e evitar possíveis artefatos na comparação entre o desempenho dos 

materiais. 

Em estudo supracitado, onde Snyder et al. investigaram a possibilidade de 

que a expansão do CIV híbrido (RelyX Luting e Fuji Plus) após a cimentação em 

coroas cerâmicas cause microfraturas na sua estrutura, prejudicando a resistência 

do conjunto protético e causando uma fratura prematura da restauração quando 

submetida a forças oclusais normais, os corpos de prova cimentados foram 

armazenados em câmaras com umidade de 100%, logo após os procedimentos de 

cimentação. Os resultados do estudo demonstraram que a expansão sozinha do 

cimento não causa fratura das coroas, e nem o potencial de expansão enfraquece a 

coroa.30 

A dependência da geometria do corpo de prova, assim como do controle de 

algumas variáveis na realização do ensaio de flexão de quatro pontos, como o 

desalinhamento do corpo de prova (minimizado com a estabilização com cera), e os 

defeitos internos do material manipulado, podem provocar um espalhamento dos 

resultados. Entretanto, a utilização deste tipo de ensaio constitui uma importante 

ferramenta na avaliação da resistência adesiva dos materiais, por apresentar forças 

trativas e compressivas, durante a execução do teste.  Griffin et al. compararam os 

ensaios de flexão de três e quatro pontos em osso humano, e observaram que as 

fraturas resultantes do ensaio de 3 pontos foram muito mais localizadas do que no 

ensaio de 4 pontos, e que no ensaio de quatro pontos a fratura é resultante de 

cargas axialmente aplicadas em tensão ou compressão e não de cisalhamento. Os 

autores observaram que no ensaio de quatro pontos a tensão de cisalhamento 

devido ao cisalhamento direto é zero entre os suportes internos, localizada no meio 

do corpo de prova representando uma grande área de osso fraturado entre os 

cutelos de suporte, que foi resultado do material exposto ao máximo estresse 

flexural.13 

Staninec et al realizaram ensaios de flexão de quatro pontos para avaliação 

da resistência adesiva da interface compósito-dentina. Todos os espécimes 

fraturaram adesivamente na interface, e não coesivamente na dentina. Os autores 

justificam a escolha pelo teste realizado em detrimento do ensaio de cisalhamento, 

porque este resultaria em muitas fraturas coesivas, que seriam provavelmente um 

artefato da geometria de teste associadas com as concentrações de tensões no 

ponto de aplicação de carga.34 
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Os ensaios de resistência ao cisalhamento ignoram a natureza dos 

estresses gerados dentro da zona de reação do corpo de prova, provocando um 

efeito significativo no modo de fratura. O resultado da força de adesão poderia, 

portanto, ser mascarado.20 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados obtidos a partir da metodologia utilizada no 

presente estudo, conclui-se que: 

- A resistência adesiva dos cimentos ionoméricos testados em superfície da 

liga Ti-6Al-4V após o jateamento com óxido de alumínio é influenciada pela limpeza 

ultrassônica com água destilada antes da cimentação; 

- O CIV convencional Meron C apresenta maior resistência adesiva com a liga 

de titânio após a limpeza ultrassônica seguida do jateamento; 

- O CIV híbrido RelyX Luting II apresenta maior resistência adesiva com a liga 

de titânio quando esta mantém em sua superfície as partículas remanescentes do 

óxido de alumínio provenientes do jateamento.  
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