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“Temos de estar completamente conscientes para 

sentir prazer com o chá. Somente na consciência do 

momento presente as nossas mãos podem sentir o 

agradável calor da xícara. Somente no presente 

podemos sentir o aroma e a doçura, apreciar o 

requinte do sabor. Se estivermos ruminando acerca 

do passado, a experiência de saborear a xícara de 

chá nos fugirá completamente. Quando olharmos a 

xícara, o chá já acabou”.   

THICH NHAT HANH 

(Monge budista e Filósofo Vietnamita) 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar se a aplicação de um ativador de cura 

dual (Natural Bond ATV, DFL) altera os valores de resistência adesiva alcançada 

quando comparado ao uso do adesivo foto ativado (Natural Bond DE, DFL). Foram 

utilizados dezoito terceiros molares humanos inclusos, recém extraídos por 

indicação clínica, livres de cárie, obtidos no Banco de Dentes Humanos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Os dentes foram 

armazenados em solução de timol a 0,05%, por até seis meses após a extração. A 

limpeza foi realizada pela raspagem da superfície externa, com instrumentos 

periodontais (cureta McCall 7/8 e 13/14). Os espécimes foram confeccionados a 

partir de fatias de dentina obtidas do terço médio das coroas anatômicas com 

espessura aproximada de 2 mm onde se realizaram duas  perfurações esféricas 

com 2,2 mm de diâmetro viabilizando um modelo experimental em bloco. A partir de 

uma matriz de Teflon foram confeccionados blocos de resina (Natural Look) com 2 

mm de diâmetro e 2 mm de altura a serem fixados nas perfurações simulando uma 

restauração indireta.  Os sistemas adesivos foram aplicados nas superfícies 

dentinárias dos corpos de prova de acordo com as recomendações do fabricante e a 

cimentação dos blocos nas perfurações seguiram os parâmetros estabelecidos para 

cada grupo experimental como a seguir: G1- sistema adesivo dual com cimento 

quimicamente ativado (Cement Post); G2- sistema adesivo foto-ativado com cimento 

quimicamente ativado (Cement Post); G3- sistema adesivo dual com resina híbrida 

foto ativada de baixa viscosidade (Natural Flow) e G4- sistema adesivo foto-ativado 

com resina híbrida foto ativada de baixa viscosidade (Natural Flow). Após a remoção 

cuidadosa dos excessos os espécimes foram submetidos a um ensaio de push out. 

Para os ensaios mecânicos usaram-se doze dentes perfazendo um total de seis 

espécimes por grupo. Os espécimes restantes, três por grupos foram preparados 

para visualização através de microscopia eletrônica de varredura para se observar o 

aspecto microestrutural da camada híbrida. Os resultados obtidos foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA) que apontou valor de p=0,541. Sendo assim pode 

concluir que o uso do ativador de cura dual não interferiu na resistência adesiva dos 
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blocos de compósito à dentina. Quanto à camada híbrida, pode-se observar que foi 

formada em todos os grupos sendo que no grupo 1 e 2 foram observadas fendas 

que podem ter sido causadas pela reação  com as canforoquinonas  ou pela 

contração de polimerização. Já nos grupos 3 e 4 não ocorreu diferença entre agente 

cimentante e restauração indireta. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to evaluate whether implementation of a dual cure activator 

(Natural Bond ATV, DFL) changes the values of bond strength achieved when 

compared to the use of photo activated adhesive (Natural Bond DE, DFL). Were 

used included eighteen thirds molars, recently extracted for clinical indication, caries-

free, obtained from the Human Teeth Bank, Faculty of Dentistry, Fluminense Federal 

University. The teeth were stored in thymol solution at 0.05% for up to six months 

after extraction. The cleaning was performed by scraping the outer surface with 

periodontal instruments (curette McCall 7 / 8 and 13/14). The specimens were made 

from slices of dentine from the middle third of the anatomic crowns with approximate 

thickness of 2 mm where they performed two spherical holes with 2.2 mm in diameter 

allowing an experimental model in the block. From a Teflon resin blocks were 

prepared (Natural Look) with 2 mm in diameter and 2 mm in height to be set in a drill 

simulating indirect restoration. The adhesives were applied to dentin surfaces of the 

specimens according to the manufacturer's recommendations, and cementation of 

the blocks in the perforations followed the parameters established for each 

experimental group as follows: G1-bonding system with dual chemically activated 

cement (Cement Post) , G2-adhesive photo-activated system with chemically 

activated cement (Cement Post); G3 dual-adhesive system with hybrid photo 

activated resin with low viscosity (Natural Flow) and G4-adhesive system with photo-

activated resin activated hybrid picture of low viscosity (Natural Flow). After careful 

removal of excess specimens were subjected to a test of push in October For tests 

used to twelve teeth for a total of six specimens per group. The remaining samples, 

three groups were prepared for viewing by scanning electron microscopy to observe 

the microstructural aspect of the hybrid layer. The results were subjected to analysis 

of variance (ANOVA) showed that p-value = 0.541. Thus it can be concluded that the 

use of dual cure activator did not affect the bond strength of composite to dentin 

blocks. As for the hybrid layer, can be observed which was formed in all groups 

where group 1 and 2 were observed cracks that may have been caused by reaction 

with camphorquinone or by polymerization shrinkage. Already in groups 3 and 4 

there was no difference between luting agent and indirect restoration. 
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1. Introdução 

 

Adesão é o estado em que duas superfícies de natureza igual ou distinta 

mantêm-se unidas por forças interfaciais que podem ser físicas, químicas ou pela 

interação de ambas. Os sistemas adesivos se tornaram ferramentas importantes em 

diversos procedimentos clínicos sendo parte fundamental da terapêutica 

restauradora. Independente do fato do material restaurador ser aplicado de forma 

direta ou indireta sobre a estrutura dental, as técnicas de união dos materiais 

restauradores ao dente é medida pelo sistema adesivo e o sucesso da técnica é 

definido pela adequada seleção dos sistemas adesivos (CARVALHO, CARRILHO, 

PEREIRA  et al., 2004).   

A dupla ativação oferece ao clínico a vantagem do controle da 

fotopolimerização, facilitando a remoção de excessos do material e diminuindo o 

tempo necessário para a finalização do procedimento, gerando assim uma 

segurança em relação à estabilidade e posicionamento da peça protética sobre o 

preparo nos momentos subseqüentes à sua conclusão. A reação química é que 

determina o tempo de trabalho dessa categoria de cimentos. O conhecimento do 

substrato dentinário, associado ao desenvolvimento tecnológico dos sistemas 

adesivos e cimentos resinosos tem proporcionado melhores valores de adesão na 

cimentação (FERRARI, MANOCCI, 2000).  

Atualmente os sistemas adesivos apresentam grande sensibilidade de técnica. 

Cada sistema adesivo apresenta deficiência em algum aspecto, seja na 

permanência da lama dentinária na camada adesiva, presença de nanoinfiltração 

(PASHLEY, NAKABAYASHI, 2000) ou quando não é possível remover toda a água 

que sustenta a trama colágena e que vai acelerar a degradação da camada híbrida 

que é uma zona de interdifusão entre o substrato e o monômero resinoso (VAN 

MERBEEK, 2001). 

Em cimentações adesivas utilizando sistemas resinosos, é necessário haver a 

formação de zona híbrida, alcançada com a aplicação de um agente preparador de 

superfície, em geral um ácido fosfórico, seguido de uma resina bi-funcional com 

características hidrófilas e hidrófobas, conhecido por adesivo dentinário. Como o 
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oxigênio inibe a polimerização dessas resinas e, em restaurações indiretas, a luz 

oriunda do aparelho foto-polimerizador pode não alcançar todas as áreas envolvidas 

no preparo, seria interessante que um agente permitisse a polimerização química do 

adesivo. Quanto à polimerização, os cimentos resinosos podem ser classificados 

em: a) autopolimerizáveis; b) polimerizáveis por ação de luz visível; c) dupla reação 

(“dual”). Neste último, a reação de polimerização se da tanto pela emissão da luz 

visível quanto por reação química (peróxido de benzoíla), monômeros 

fotoiniciadores, como as cetonas aromáticas (canforoquinona) e aminas promotoras 

da reação de polimerização. Essa categoria serve para assegurar a adequada 

polimerização do cimento, mesmo sob restaurações opacas e espessas, onde a luz 

não é capaz de alcançar (GOMES, CALIXTO, 2004; MAIA, VIEIRA, 2003; PRAKKI, 

CARVALHO, 2001).  

Os adesivos dentinários são atualmente encontrados no mercado como 

sistemas de três, dois e um passo, dependendo de como complementem o 

condicionamento ácido, aplicação do primer e finalmente do adesivo, de forma mais 

simplificada. A simplificação dos sistemas adesivos, como um meio de reduzir os 

passos operatórios, não significou obrigatoriamente um avanço para os 

procedimentos restauradores. Foi demonstrado que interações químicas adversas 

entre os monômeros resinosos ácidos contidos na camada inibida pela ação do 

oxigênio de sistemas adesivos autocondicionantes de 1 passo e convencionais de 2 

passos e as aminas terciárias presentes nos compósitos de ativação química ou 

dual, são responsáveis pela incompatibilidade entre estes sistemas (SANARES et 

al., 2001; CHEONG et al., 2003; SUH et al., 2003; TAY et al., 2003; TAY et al.,  

2004). 

 Embora a adição de co-iniciadores químicos, como o sulfinato benzínico de 

sódio, tenha eliminado as reações ácido-base na interface adesivo/compósito, a 

união ainda é prejudicada quando do uso destes sistemas em dentina úmida (TAY et 

al, 2002). Devido à alta concentração de monômeros resinosos hidrofílicos na 

camada adesiva dos sistemas adesivos acima citados, tem-se como conseqüência 

um aumento da permeabilidade, mesmo após a polimerização (TAY et al., 2003, 

TAY et al.,2004). O gradiente osmótico que se forma, resulta em percolação de água 

no interior da camada adesiva polimerizada (CARVALHO et al., 2004; TAY et al.,  

2004). 



INTRODUÇÃO 

 

17 

 

Esse movimento de fluídos pode inadvertidamente comprometer a união com 

cimentos resinosos de ativação química e dual. Além disso, os compósitos e 

sistemas adesivos são susceptíveis à sorção de água e conseqüente degradação ao 

longo do tempo. Á vista dos avanços da chamada Odontologia Adesiva, torna-se 

quase imprescindível a utilização de adesivos dentinários quando se utilizam 

cimentos resinosos (CARRILHO et al., 2005). 

O rápido progresso na tecnologia de adesivo dental influencia a moderna 

odontologia restauradora e embora dentes cariados e ou fraturados possam ser 

reconstruídos de forma quase imperceptível usando a tecnologia dos adesivos, a 

longevidade clínica de restaurações de resina composta ainda não é a desejada. 

Apesar dos avanços feitos em tecnologia adesiva durante os últimos 50 anos, a 

interface de união continua a ser o problema de um adesivo de enchimento, 

principalmente se a sorção de água é passada para desestabilizar o vínculo adesivo-

dente, embora a real interface dos mecanismos de degradação esteja longe de ser 

compreendido. Neste contexto, vários aspectos devem ser considerados no que diz 

respeito à resistência e durabilidade do vínculo com os dois tecidos duros dentais, 

esmalte e dentina. Estes incluem a heterogeneidade da estrutura do dente e sua 

composição, as características da superfície dental exposta após preparo, e as 

características do adesivo em si, como sua estratégia de interação com ambos os 

substratos básicos e suas propriedades físico-químicas. Além disso, todos os tipos 

de desafios químicos e mecânicos que lhe são inerentes ao meio oral devem ser 

tomado em conta, como umidade, alterações na temperatura, pH, na dieta e hábitos 

relacionados com a mastigação ( VAN MEERBEEK et al., 2010). Sendo assim, as 

pesquisas que visem a esclarecer o comportamento dos diversos sistemas adesivos 

frente às suas inúmeras indicações de uso, passam a ter um destaque especial no 

cenário científico odontológico moderno. 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do uso de um agente de cura 

dual em um sistema adesivo foto ativado na união de uma restauração indireta em 

compósito à dentina humana e analisar em MEV se o agente de cura dual interfere 

ou não no aspecto micro estrutural da camada híbrida. 
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2. Revisão da Literatura 

 

Tradicionalmente, um dos materiais mais utilizados na cimentação de 

elementos protéticos é o cimento de fosfato de zinco, com resultados altamente 

satisfatórios como demonstrado em pesquisas de avaliação clínica (ROSENSTIEL, 

et al., 1998). Outros materiais, como o cimento de ionômero de vidro, cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina, têm sido também utilizados na cimentação 

de núcleos e coroas, e apresentam vantagens baseadas principalmente na sua 

capacidade de adesão às estruturas dentais e liberação de flúor, que podem atuar 

na inibição do desenvolvimento de cárie secundária (MCLEAN, 1994). Todavia, 

estudos clínicos e laboratoriais demonstraram que tais cimentos, quando utilizados 

sob restaurações cerâmicas, sofrem degradação marginal, fraturas e perda da 

retenção (HOFMANN  et al., 2001). 

 Com base na formulação dos compósitos de resina para uso direto, foram 

introduzidos no mercado os cimentos resinosos com conteúdo de carga em volume 

menor que da resina composta indicada para restauração direta. Estes cimentos 

apresentam baixa viscosidade para poderem preencher os espaços microscópicos 

da superfície interna das restaurações, fixando-as ao esmalte e à dentina. Os 

cimentos resinosos, portanto, nada mais são do que compostos de monômeros 

metacrilatos (Bis-GMA, UDMA, etc.), somados a uma considerável quantidade de 

diluentes (TEGDMA, UDMA, HEMA, etc.) e partículas inorgânicas tratadas com 

silano (lítio, alumínio, sílica), cuja proporção correta (base/catalisador) e fotoativação 

por tempo adequado em todas as faces acessíveis otimizam sua polimerização (REI 

et al., 2007). Com estes cimentos, a estrutura dental necessita ser preparada com 

um ácido e vedada, em seguida, com um adesivo dentinário (BURKE, 2005). Os 

cimentos resinosos adesivos têm sido considerados uma alternativa viável por 

apresentarem baixa solubilidade aos fluidos orais, aderirem ao esmalte e à dentina e 

reduzirem, substancialmente, a infiltração coronária (NAKABAYASHI et al.,  2000).  

Padilha et al. (2003) no artigo de revisão de literatura  de cimentação adesiva 

resinosa resume que a  busca pela estética tem proporcionado o desenvolvimento 

de técnicas e materiais com melhores propriedades para serem utilizados na 
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cimentação de restaurações indiretas. Paralelamente à evolução dos sistemas 

adesivos surgiram os cimentos adesivos resinosos, que além de apresentarem 

propriedades superiores aos cimentos tradicionalmente usados (cimentos de fosfato 

de zinco e ionômero de vidro), permitem a obtenção de uma união química quando 

em associação ao agente de união aplicado sobre a superfície dentária e do material 

restaurador. Essa união possibilita a realização de uma cimentação adesiva que 

proporciona um aumento da resistência à fratura do dente restaurado e minimiza a 

ocorrência de microinfiltração, além da opção de cores, que auxilia na obtenção de 

um resultado estético mais favorável, em particular nos laminados de porcelana. 

Citam que no processo de cimentação alguns aspectos devem ser levados em 

consideração quando da escolha do agente cimentante, o qual deve ser 

biocompatível, isolante térmico-elétrico, ter alta resistência à compressão e à tração, 

proporcionar pequena espessura de película, ser de fácil utilização e baixo custo, 

insolúvel aos fluidos bucais e cariostático Dentre os agentes cimentantes existentes, 

os cimentos resinosos duais são os cimentos de eleição na cimentação das 

restaurações indiretas, em especial as estéticas. 

Pegoraro et al. (2007) afirmaram que os cimentos de ionômero de vidro e os 

cimentos de fosfato de zinco são os materiais mais populares para cimentação de 

restaurações metálicas e pinos, embora os cimentos resinosos sejam preferidos 

para restaurações estéticas. Atribuem que o sucesso das restaurações estéticas 

esteja diretamente relacionado a um apropriado tratamento e aplicação de silano na 

superfície interna da restauração. Afirmam ainda que os clínicos sejam 

freqüentemente recomendados para usar adesivos de 3 passos ou adesivos 

autocondicionantes de 2 passos a fim de se evitarem problemas de 

incompatibilidade entre adesivos e cimentos resinosos químico e dual. Os autores 

concluem que um procedimento confiável de cimentação pode somente ser 

conseguido se o operador estiver ciente dos mecanismos envolvidos e das 

limitações dos materiais. 

O emprego dos cimentos resinosos cresceu de forma significativa nos últimos 

anos em função do aumento de demanda por restaurações unitárias ou próteses 

parciais fixas confeccionadas em cerâmica pura. Inicialmente indicados para 

cimentação de próteses fixas adesivas metálicas, os cimentos resinosos passaram a 

ser indicados para a cimentação de coroas, inlays/onlays e pinos intrarradiculares de 
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cerâmica ou fibra de vidro, já que apresentam algumas interessantes 

particularidades como baixa solubilidade e adesão ao esmalte, dentina, ligas e 

cerâmicas (FERRARI et al., 2001). As propriedades adesivas desses cimentos 

passou a justificar o emprego dos materiais resinosos em cimentações, promovendo 

redução na concentração de estresse na interface dente/cimento/restauração 

(HOFMANN  et al., 2001). 

A tendência atual para a cimentação de prótese é a de se usar a tecnologia 

adesiva. A cimentação adesiva envolve a colocação de um terceiro material, com 

frequência chamado de agente de cimentação, que escoa por entre as superfícies 

rugosas e toma presa para formar um sólido dentro de alguns minutos, promovendo 

o selamento do espaço e melhorando a retenção (ANUSAVICE, 2005). 

Os cimentos resinosos são classificados segundo a reação de polimerização 

em autopolimerizáveis, fotopolimerizáveis ou de polimerização dual (DE GOES, 

1998; ANUSANVICE, 2005). Geralmente, os cimentos autopolimerizáveis são 

apresentados sob a forma de pasta-pasta (base e catalisador) e indicados para 

cimentação de restaurações metálicas e núcleos intrarradiculares nos 

procedimentos clínicos que impedem a passagem de luz para a ativação física do 

cimento. Apresenta tempo de trabalho reduzido, o que dificulta a execução das 

etapas clínicas de inserção do cimento no interior da restauração indireta e 

cimentação (ANUSANVICE, 2005).  

Para compensar limitações dos cimentos resinosos autopolimerizáveis e 

fotopolimerizáveis, a indústria desenvolveu os cimentos de polimerização dual para 

as situações em que o material, não sendo exposto à luz, um catalisador 

autopolimerizável assegurasse sua completa polimerização (HASEGAWA et al., 

1991). Entretanto, a seleção do sistema adesivo e do agente cimentante ainda é um 

enorme desafio aos clínicos, uma vez que a quantidade de materiais disponíveis no 

mercado é muito grande e o conhecimento sobre seu comportamento em longo 

prazo é escasso (BOUILLAGUET et al., 2003; CARVALHO et al., 2004). 

 Rosenstiel, Land e Crispin (1998) afirmaram que o aprimoramento destes 

cimentos se deu em função do significativo aumento da demanda por restaurações 
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estéticas, o que exigiu os cimentos resinosos convencionais, sejam 

autopolimerizáveis, fotopolimerizáveis ou dual, precisam estar associados com 

sistemas adesivos para aplicação em tecidos dentais (CARVALHO et al., 2004).  

Carvalho (2004) cita que o cimento resinoso não apresenta um grau de 

conversão de 100%, e, embora duas formas de polimerização (química e física) 

estejam presentes nos sistemas de presa dual, elas são suplementares e 

independentes, ou seja, a polimerização química não irá ativar a porção 

fotossensível caso a exposição à luz seja insuficiente, fato esperado para a porção 

mais apical dos canais radiculares.  

A importância da fotoativação dos cimentos de polimerização dual foi, então, 

questionada, já que alguns autores sugerem que a mesma pode comprometer a 

polimerização química (MILLER, 2004; VELARDE et al., 2005). Há diversas 

situações clínicas em que a ativação da resina com luz visível é parcial ou 

praticamente impossível de ser conseguida, principalmente com as restaurações 

metálicas ou em cerâmicas com cores opacas, ou ainda, pinos intrarradiculares que 

atenuam a irradiância de luz visível para iniciar a reação de polimerização do 

cimento resinoso (ASMUSSEN et al., 2006). 

Pfeifer et al. (2003) demonstraram que a incompatibilidade pode ocorrer com 

cimentos resinosos duais em situações em que a luz do fotopolimerizador não 

consiga alcançar o cimento de forma efetiva, desencadeando a porção física (por 

luz) da reação de polimerização. Isto demonstra que, em situações em que a 

fotoativação do cimento resinoso é crítica, como na cimentação de coroas com 

grande espessura e de pinos intra-radiculares, a seleção do procedimento adesivo é 

crucial para o sucesso da cimentação.  

Segundo Navarra et al. (2009)  a ausência de um agente adesivo hidrofóbico e 

insolúvel como um passo final no procedimento adesivo é uma das principais razões 

para a instabilidade de adesivos simplificados.  A aplicação de uma resina adesiva 

hidrófoba e livre de solventes sobre os sistemas adesivos simplificados pode 

eliminar tanto a incompatibilidade química, causada pelos monômeros ácidos, como 

reduzir a permeabilidade da camada adesiva (JAYASOORIYA et al., 2004). Essa 

cobertura com adesivo hidrófobo também reduz a nanoinfiltração e aumenta a 
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resistência da camada híbrida (CARVALHO et al., 2004).  A aplicação adicional de 

um adesivo hidrófobo aumenta a camada adesiva em até 10μm, podendo esta 

estratégia ser utilizada também em cimentações (CARVALHO et al., 2004).  

Sanares et al. (2001) apesar de não terem utilizado em seu estudo materiais de 

dupla polimerização, demonstraram haver uma redução significativa da adesão 

quando diferentes sistemas adesivos foram utilizados com compósitos quimicamente 

ativados. A redução variou de 45,5% a 90% e foi mais pronunciada em adesivos 

mais acídicos.  A análise ultra-estrutural também sugeriu possível interação entre 

monômeros resinosos acídicos não polimerizados da camada de inibição pelo 

oxigênio e componentes iniciadores de compósitos quimicamente ativados. 

Devido à presença de ácido fosfórico na solução, dos agentes de ligação da 

nova geração são agressivos para a dentina. Os agentes de ligação no mercado 

hoje adicionam agentes hidrofílicos ao primer e alteraram a superfície da dentina 

através da ligação ao colágeno e aumentam a sua permeabilidade. A 

permeabilidade é importante, ao discutir o bloqueio de túbulos dentinários com tags 

de resina para obter o máximo de superfície de retenção (TIMOTHY  et al., 2010).  

Van Meerbeek et al. (1992) investigaram a interface existente entre a superfície 

tratada e o sistema adesivo. Vários sistemas adesivos foram utilizados de acordo 

com as recomendações dos respectivos fabricantes e restaurados através de uma 

resina composta de baixa viscosidade. Os corpos de prova foram analisados no 

microscópio eletrônico de varredura, e foi observada que a adesão da resina à 

dentina foi micromecânica pela desmineralização promovida pelo ácido e 

entrelaçamento do adesivo às fibras colágenas expostas, formando a camada 

híbrida.   

Farah e Powers (1993) indicaram, para incrustações em porcelana, a utilização 

de cimentos resinosos com certa quantidade de carga (híbrido), pois, se a espessura 

do cimento for grande, pode ocorrer contração de polimerização ocasionando fendas 

e possíveis infiltrações. Além disso, é indicada a utilização de cimentos resinosos 

com viscosidade média para que haja um correto assentamento da peça sobre o 

dente preparado 
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Prakki e Carvalho (2001), em estudos sobre os cimentos resinosos duais, 

chegaram às seguintes conclusões: estes cimentos levam vantagem quanto aos 

cimentos de polimerização química no que diz respeito ao tempo de trabalho (que é 

maior); que há conversão completa do cimento quando o mesmo é submetido à 

fotopolimerização, ocorrendo o contrário quando o mesmo não é fotopolimerizado, 

podendo gerar problemas pulpares; que há um melhor relaxamento do estresse 

causado pelos efeitos da contração de polimerização; que o preparo do dente e da 

peça indireta é de fundamental importância para uma boa resistência adesiva; que 

tais cimentos, bem como os de polimerização química, sofrem um “período de 

maturação” onde, após ter sido cimentada, a peça tem sua resistência adesiva 

sendo aumentada progressivamente, em um período de 24 horas (h), em função da 

polimerização do sistema químico. 

De acordo com Anusavice (2005), existe atualmente uma grande variedade de 

cimentos resinosos disponíveis no mercado, que podem ser utilizados na fixação de 

brackets, na cimentação de próteses adesivas e na cimentação de restaurações de 

cerâmica indiretas. A polimerização pode ser pela indução peróxido-amina ou por 

fotoativação. Vários sistemas utilizam os dois mecanismos e são chamados de dupla 

polimerização ou duais. Este tipo de cimento é insolúvel aos fluidos bucais e o limite 

de fratura é maior quando comparado com os outros cimentos. No entanto, como 

todo material resinoso, este cimento pode causar irritação ao tecido pulpar. 

De acordo com Uchiyama (1986), os cimentos resinosos fotoativados têm 

como desvantagem a deficiência de polimerização em peças protéticas espessas e 

opacas, não permitindo a formação de cimento mecanicamente resistente e com boa 

adesão. Já os cimentos quimicamente ativados não apresentam controle sobre o 

tempo de trabalho e a polimerização. Assim, os agentes cimentantes mais utilizados 

são aqueles que apresentam presa dual ou de dupla cura, pois apresentam: uma 

resina com alta fluidez, bom percentual de carga, controle no tempo de trabalho e 

polimerização, bom escoamento, fina película de cimentação, variedades de cores e 

opacidades e segurança de polimerização em áreas de difícil acesso à luz halógena. 

Eduardo et al. (1998) indicaram os cimentos resinosos duais para a cimentação 

de restaurações indiretas em porcelana pois, mesmo que a luz do fotopolimerizador 

não atravesse totalmente a camada opaca da porcelana, a polimerização estará 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

24 

 

garantida nas porções mais profundas graças à polimerização química. Por outro 

lado, contra-indicaram os cimentos resinosos fotoativados para a cimentação dessas 

restaurações, pois a luz não consegue ultrapassar a camada opaca presente 

impedindo sua completa polimerização. 

A pesquisa de Motta et al. (2001) tiveram como objetivos avaliar o desajuste 

marginal de coroas totais cimentadas com três tipos de cimentos (fostato de zinco, 

ionômero de vidro e resinoso) em umidade de 100% e verificar a correlação entre o 

desajuste com o grau de micro infiltração marginal. Nesse estudo, imediatamente 

após a cimentação, a região cervical das coroas foi envolvida com algodão 

embebido em saliva artificial. Os resultados não mostraram diferenças 

estatisticamente significantes entre os resultados de desajuste e a infiltração 

marginal, além de não encontrar correlação entre a quantidade de desajuste e o 

grau de infiltração marginal para os três cimentos.  

Francischone et al. (2004) concluíram que, para os cimentos resinosos a forma 

de polimerização dupla parece ser mais recomendada, garantindo melhores 

propriedades mecânicas. No entanto, a fotoativação é imprescindível, pois a fase 

química não garante completa e dureza satisfatória. 

Jacobsen e Ress (1992) descreveram os cimentos resinosos duais como 

agentes cimentantes cujo processo de polimerização se dá por dois meios: físico 

através da ação da luz do fotopolimerizador sobre os fotoiniciadores 

(canforoquinona. e químico através da reação do peróxido de benzoíla com as 

aminas terciárias. 

Santos et al. (2009)  relata que o sucesso clínico dos trabalhos de prótese 

depende de diversos fatores. Dentre eles, tem grande importância a capacidade de 

retenção do trabalho protético à estrutura suporte remanescente. Sendo assim, é 

necessária uma correta cimentação.  

Vermelho et al. (2008) avaliaram a resistência de união (RU) à dentina e o 

padrão de fratura (PF) de nove sistemas adesivos: Bond Force (BF), ScotchBond 

MP (SM), Tetric N-Bond (TB), Futurabond NR (FB), All-Bond 3 (AB), Solobond Plus 

(SB), XP Bond (XB), Adper SE Plus (SE) e Hybrid Coat (HC). Os espécimes foram 

posicionados no dispositivo para o ensaio de microtração e testados em máquina de 
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ensaio universal (4411 Instron). Em seguida, foram preparados e observados em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados foram submetidos à análise de 

variância e teste de Tukey (5%). As médias de resistência de união (RU) foram em 

Megapascal (MPa): BF: 36,0 (8,6)ab; SM: 41,3 (17,9)ab; TB: 41,0 (13,9)ab; FB: 21,9 

(4,6)b; AB: 45,7 (6,3)a; SB: 35,0 (5,3)ab; XB: 40,4 (9,4)ab; SE: 39,2 (14,1)ab e HC: 

24,0 (5,0)b. Os PFs observados foram predominantemente mistos. Os resultados 

sugerem que a maioria dos adesivos apresenta similar resistência de união à 

dentina. Os adesivos de passo único FB e HC mostraram os menores valores de 

RU. 

Sanares et al. (2001) compararam os valores de microtração de 4 adesivos 

convencionais de 2 passos (Prime e Bond NT, OptiBond SOLO, Single Bond e One-

Step) de diferentes graus de acidez, unidos à dentina hígida e cobertos com resina 

foto ou quimicamente ativada. Após os testes de resistência, os espécimes foram 

avaliados em MEV e os valores de microtração foram semelhantes com os 

compósitos fotopolimerizáveis, porém significativamente inferiores com os 

quimicamente polimerizáveis. Neste último caso, notaram uma relação linear entre o 

pH do adesivo e o valor de microtração, ou seja, quanto menor o pH, menor era o 

valor de microtração. A análise em MEV revelou falhas predominantemente na 

interface compósito químico/adesivo, sendo que a área de fratura era comumente 

caracterizada por amplas lacunas, sugerindo incompatibilidades. Concluíram que 

alguns adesivos convencionais de 2 passos afetam a polimerização de compósitos 

autopolimerizáveis por meio de interações química na interface. 

Cheong  et al. (2003) testaram a hipótese nula de que não há diferença entre 

os adesivos autocondicionantes de 1 e 2 passos quanto à compatibilidade com os 

compósitos químicos e dual. Fizeram análise em microscopia eletrônica de 

transmissão e testes de microtração com os adesivos Clearfil SE Bond e Tyrian 

SPE/One-Step Plus (autocondicionantes de 2 passos) e Xeno III e Brush&Bond 

(autocondicionantes de passo único) unidos a compósitos foto e auto ativados em 

terceiros molares humanos. A hipótese nula não pôde ser aceita, uma vez que 

encontraram valores de microtração, para os adesivos autocondicionantes de 1 

passo, superiores com o compósito fotopolimerizável, quando comparado ao 
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compósito químico. Por outro lado, não houve diferença entre estes valores para os 

adesivos autocondicionantes de 2 passos. A interface adesiva de passo 

único/compósito de ativação química revelou falhas e áreas de polimerização 

incompleta, assim como a percolação de água na camada híbrida. Concluíram que a 

incompatibilidade dos adesivos autocondicionantes de passo único com os 

compósitos de polimerização dual/química impossibilita seu uso para os 

procedimentos adesivos. A hipótese nula de que a união de adesivos convencionais 

de 2 passos (simplificados) combinados a co-iniciadores químicos, para união a 

compósitos autopolimerizáveis ou dual não é afetada pelo estado de hidratação da 

dentina, foi testada por Tay, Franklin, Pasheley, et al. (2003) por meio de microtração 

e microscopia eletrônica de transmissão. 

Di Francescantonio et al. (2008) avaliaram a influência do modo de ativação 

(fotoativação e ativação química) e a viscosidade alta (A) e baixa (B) na resistência 

de união (RU) em dentina de dois cimentos resinosos duais: Variolink II (Ivoclar 

Vivadent) (V) e Nexus 2 (Kerr) (N). Materiais e Métodos: Foram utilizados 96 molares 

humanos cujas superfícies oclusais foram desgastadas e planificadas com lixas de 

SiC (600), expondo a dentina coronária de profundidade média. Os dentes 

preparados foram aleatoriamente distribuídos em 8 grupos (n = 7). Noventa e seis 

blocos de resina (Sinfony, 3M ESPE) com aproximadamente 2,0 milímetros (mm) de 

espessura foram confeccionados e cimentados, simulando restaurações indiretas. 

Para a fixação das peças de resina, realizou-se fotopolimerização com aparelho de 

lâmpada halógena (XL 3000/3M ESPE) ou os cimentos foram apenas quimicamente 

ativados. Após 24 horas, os dentes restaurados foram longitudinalmente 

seccionados para obtenção de espécimes em forma de paralelepípedos ou palitos, 

com área na secção tranversal de 1,0 mm. Os espécimes foram testados em 

dispositivo para microtração, que estava acoplado a uma máquina de ensaios 

universal (4411 Instron). Os valores de RU foram analisados pela ANOVA dois 

fatores e teste Tukey (5%). As médias de RU para os cimentos fotoativados foram 

(em MPa) (letras maiúsculas comparam a viscosidade e letras minúsculas 

comparam o modo de ativação): VA: 16,5 (4,7) Aa; VB: 28,7 (8,7) Aa; NA: 20,2 (4,7) 

Aa; NB: 23,8 (10,6) Aa. Para a ativação química, as médias foram (MPa): VA: 13,1 

(6,4) Aa; VB: 11,9 (3,0) Ab; NA: 18,9 (6,5) Aa; NB: 16,0 (5,1) Ab. Não foram 

observadas diferenças estatísticas entre cimentos resinosos e viscosidades, mas 
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sim para o modo de ativação.  Nos procedimentos de fixação de peças protéticas de 

resina composta, a irradiação do cimento através da peça foi fundamental para 

aumentar a RU de cimentos com baixa viscosidade. 

 Van Meerbeek et al. (2010) empregaram uma abordagem push-out, em 

especial para dinamicamente testar a resistência do título adesivo dentina. Tem, no 

entanto preparação da amostra trabalhosa, bem como a metodologia mais 

demorada. Este método, porém, é muito útil para testar a retenção de bastões 

cimentados, nos teste de macro-resistência de união, as maiores importâncias são: 

a melhor utilização econômica dos dentes (com vários micros espécies proveniente 

de um dente), o melhor controle da diferenças regionais (por exemplo, dentina 

periférica versus central), a melhor distribuição de tensões na interface real (evitando 

falha de coesão no substrato dente ou composto). Isso o torna mais versátil, já que 

várias amostras obtidas de um único dente permitiram mais alternativas do estudo e 

melhor substrato com variáveis. No entanto, vários protocolos de preparação de 

micro-amostras estão sendo utilizado em todo o mundo, sendo uma técnica mais 

sensível que a outra. No presente estudo uma cortadeira metalográfica de precisão 

foi utilizada e uma micro retífica (Ex University de Iowa, Iowa City, IA, EUA) que 

recomendável para aparar espécimes de uma forma controlada e padronizada com 

secção circular. Também outros fatores, como gabarito do espécime, velocidade de 

carregamento de amostra e alinhamento da amostra, não vão influenciar o resultado 

final e, portanto, deve ser normalizado dentro do teste. Uma questão importante de 

disputa na literatura atual é o número necessário de dentes individuais a partir do 

qual podem ser preparados para ser estatisticamente sólida recomendado pelo 

técnico Internation Standart Organization (ISO) especificação de testes de adesão à 

estrutura dental (ISO N º 11.405, de 2003). Embora geralmente não acordado, um 

mínimo de 5 dentes parece razoável a fim de manter a vantagem de uma utilização 

mais econômica dos dentes.  

Kimberly (2010) testaram a hipótese de que um adesivo auto-condicionante é 

mais provável a falha na interface dentina-adesivo de um adesivo etch-and-rinse. 

Após sete dias de água destilada a 37 graus Celcius (°C), cada amostra foi testada 

(cabeça cruzada = velocidade 0.05milímetros por minuto (mm/min). Superfícies 

fraturadas foram inspecionadas e caracterizadas como falhas interfaciais, falhas 
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composto ou uma combinação de tenacidade à fratura interfacial e composto 

adesivo foram comparados (teste t de Student e estatístico de Weibull). Entre as 

amostras coladas com XPBond, 50 por cento (%) falharam na interface adesiva 

dentina, 42% em ambos os dentina-adesivo e compósito e 8% na composição 

sozinho. Entre as amostras coladas com GBond, 41% falharam na interface dentina-

adesivo, 53% em ambos os dentina-adesivo e compósito. A alta porcentagem de 

falhas mistas não suporta a hipótese de que a interface dentina-adesivo é 

nitidamente menos resistentes à fratura que a interface adesiva composto. A 

constatação de que as rachaduras ocorram em 6-8% na composição sugere que os 

defeitos, com no compósito ou na interface adesivo-compostos são variáveis 

importantes para considerar, em ensaio de adesão.  

Lopes et al. (2008) avaliaram a interface adesiva formada na dentina com 

dois sistemas adesivos total-etch (1 e 2 frascos) através de diferentes formas de 

aplicação: uma seguindo as instruções do fabricante e a outra modificada, 

aplicando-se cinco camadas de cada sistema adesivo. Após a aplicação do sistema 

adesivo, os espécimes foram restaurados com resina flow (Filtek flow Z-350 - 3M-

ESPE, St. Paul, MN, USA) com incremento único (1,5 mm) e fotopolimerizados por 

40 segundos. Os espécimes foram fixados, desidratados, incluídos em resina 

epóxica, polidos, condicionados, desproteinizados, recobertos com ouro paládio 

(AuPl) e analisados no microscópio eletrônico de varredura (Philips XL- 30). Houve 

formação de camada híbrida em todas as amostras, entretanto, mostrou-se mais 

espessa nos espécimes em que foram aplicadas cinco camadas de adesivo. A 

espessura da camada híbrida não é influenciada pela aplicação de camadas 

adicionais dos sistemas adesivos, apresentando somente um aumento na espessura 

da camada adesiva.  

Luz et al. (2010) relatam sobre a relação dos adesivos simplificados, sua 

incompatibilidade química com resinas quimicamente ativadas ou “duais” e sua 

permeabilidade podem determinar um prejuízo na adesão. Sistemas adesivos 

simplificados possuem monômerosácidos que consomem as aminas terciárias 

presentes nos sistemas resinosos de polimerização química ou dual, impedindo que 

elas atuem como catalisadoras da reação de polimerização da resina. Além disso, 

os sistemas adesivos simplificados são membranas permeáveis à água. Este fato 
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além de acelerar a degradação hidrolítica da interface adesiva, também compromete 

o contato imediato do cimento resinoso com a camada de adesivo, tendo em vista 

que a passagem da água através da camada híbrida acontece imediatamente após 

a aplicação do adesivo simplificado. 
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3 – Objetivos 

 

3.1 - Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito do uso de um agente de 

cura dual em um sistema adesivo fotoativado na união de uma restauração 

indireta em compósito à dentina humana.  

 

3.2 – Objetivos Específicos 

 Os adesivos foram testados na dentina humana nas seguintes condições: 

1. Na resistência adesiva medida por ensaio de extrusão (push-out) no 

momento da ruptura e durante o colapso;   

2. Alternando o agente cimentante entre um cimento resinoso de cura   

química e uma resina de baixa viscosidade foto ativada; 

3. Por meio da visualização através da microscopia eletrônica de 

varredura analisando a homogeneidade e presença de fendas. 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O protocolo experimental para o presente estudo em dentes humanos foi 

realizado no laboratório de biotecnologia aplicada/UFF LABA/UFF e no laboratório 

de ensaios mecânicos e de microscopia eletrônica da UERJ. Inclui seleção de 

material biológico, materiais utilizados, manejo, procedimentos, baseando-se na 

norma ISO/TS 11405:2003. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o número CEP CMM/HUAP 

n° 269/2010. 

 

4.1. Método 

 

4.1.1 - Confecção dos corpos-de-prova: 

 

 

 Foram utilizados dezoito terceiros molares humanos inclusos, recém extraídos 

por indicação clínica, livres de cárie, obtidos no Banco de Dentes Humanos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Os dentes foram 

armazenados em solução de timol a 0,05% por até seis meses após a extração. A 

limpeza foi realizada pela raspagem da superfície externa, com instrumentos 

periodontais cureta McCall 7/8 e 13/14 (Duflex). Foram formandos quatro grupos 

experimentais. Para os ensaios mecânicos os grupos foram formados por 6 

espécimes enquanto que para a observação em Microscopia eletrônica de varredura 

usou-se 3 espécimes. Eles foram divididos de acordo com o quadro 1 abaixo 

 

Quadro 1: Descrição dos grupos com os materiais experimentados 

Grupo experimental Agente cimentante Sistema adesivo 

01 Cement Post (Angelus) Natural Bond DE + ATV (DFL) 

02 Cement Post (Angelus) Natural Bond DE (DFL) 

03 Natural Flow (DFL) Natural Bond DE + ATV (DFL) 

04 Natural Flow (DFL) Natural Bond DE (DFL) 
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Os dentes foram fixados no centro de uma placa acrílica com cera pegajosa 

cerafix (Fig. 1) e posicionados na cortadeira metalográfica de precisão (Labcut 1010) 

onde tiveram o esmalte oclusal removido até o limite da junção amelo-dentinária. 

Este procedimento se deu por meio de um corte perpendicular ao longo eixo dos 

dentes com um disco diamantado de dupla face acoplado à cortadeira com uma 

rotação de 150 rotação por minuto (rpm) (Fig. 2). Além disso, em cada elemento foi 

feito novo corte no terço médio com espessura de 2 mm. As superfícies superiores e 

inferiores foram aplainadas em politriz metalográfica APL-4(AROTEC) com uma lixa 

de carbureto de silício grit 600 (Norton) sob água corrente e de acordo com a ISO 

6344-1:1998. A homogeneidade da amostra foi conferida por rugosímetro sj 201p 

(Mitutoyo). A espessura dos discos das coroas dentárias era conferida por meio de 

um espessímetro digital (Digimess). 

Foram realizadas duas cavidades esféricas de 2,2 mm de diâmetro em cada 

espécime com uma broca esférica carbide número 8. A broca era presa à haste 

superior de uma micro-retífica (Dremel) e a cavidade era feita até a broca transfixar a 

dentina.  Durante este procedimento era feito uma refrigeração constante de ar e 

água (Fig. 3). Desta forma foi obtido no mesmo bloco de dentina um grupo com 

sistema adesivo foto e um grupo com o adesivo de cura dual. 

 

 

 

Figura 1. Fixação dos dentes                                       Figura 2. Remoção do esmalte oclusal 
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Figura 3. Confecção das cavidades 

 

4.1.2 - Cilindro de Resina: 

 

  Em uma matriz de Teflon foram confeccionados cilindros da resina composta 

microhíbrida Natural Look cor A3 (DFL) com 2 mm de diâmetro e 2 mm de altura ( 

Fig. 4) obtidos em um único incremento e fotoativado por 40 s, por meio de aparelho 

foto ativador  Radii (SDI, Victoria, Australia, AU). A potência do aparelho foi medida 

através de um radiômetro HILUX Ledmax (SDI, Victoria, Austrália, AU) e encontrou-

se o valor de 1128miliwatts por cntímetroquadrado (mW/cm2) (Fig. 5). 

 

 

Figura 4.  Matriz de teflon                     Figura 5. Radiômetro 
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4.1.3 – Cimentação dos cilindros de resina: 

 

Esta etapa foi realizada conforme o descrito no protocolo abaixo: 

1- Condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15s. 

2- Lavagem com água por 15s. 

3- Remoção do excesso de água com papel absorvente. 

4- Aplicações do sistema adesivo com aplicadores descartáveis estéreis eram feitos 

de acordo com as instruções do fabricante: 

a) adesivo dual (Grupos 1 e 3): duas gotas do adesivo de cura dual (Natural 

Bond ATV)  para cada gota de adesivo fotoativado (Natural Bond DE). Foram 

aplicadas duas camadas desta mistura sobre a dentina e o esmalte úmidos: 

esfregados por 5s, esperando 20s entre cada camada para que o solvente 

evaporasse. 

b) adesivo fotopolimerizável (Grupos 2 e 4), foram aplicadas duas camadas: a 

primeira camada, esfregada por 5s, esperando 20s, aplicando suavemente 

um jato de ar por 5s para remover o solvente, depois foi aplicada uma 

segunda camada e foto ativando por 20s.  

5- Cimentação dos cilindros de resina: 

          Ambos os materiais resinosos utilizados para a cimentação foram 

manipulados de acordo com as informações do fabricante. Após manipulação, 

os materiais cimentantes foram inseridos no interior do preparo dentinário e 

os cilindros de resina foram cimentados nas cavidades, sendo removidos 

imediatamente os excessos de material cimentante. 

a)Grupos 1 e 2: o cilindro foi fixado em cada amostra por meio cimento  

resinoso químico Cement Post (Angelus, Sta Catarina,Brasil, Br.). 

b)Grupos 3 e 4: o cilindro foi fixado em cada amostra por meio de resina de 

baixa viscosidade Natural Flow (DFL,Rio de Janeiro, Brasil, Br.).    

6- Utilização do delineador Bioart onde o cilindro de resina era preso na parte inferior 

da haste vertical para se encaixar passivamente no preparo (Ilustração 1). 

7- Estocagem das amostras: Os espécimes de teste depois de preparados foram 

estocados em água destilada a 37°C (± 2°C) por 24h.   
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Ilustração 1. Adaptação dos cilindros 

 

4.1.4 - Ensaio mecânico: 

 

O ensaio selecionado foi de cisalhamento por extrusão: „push-out‟ com 

velocidade de 1milímetro por minuto (mm/min), através da máquina de ensaio 

universal EMIC DL 200 MF célula Trd 23, com carga de 50 KN (Fig. 6). Foi feito o 

alinhamento de cada espécime para evitar distribuição desigual do estresse durante 

a aplicação da força assim no teste de tensão aplicou-se uma carga lenta, 

homogênea e alinhada com um ângulo de 90° em relação à superfície planificada do 

substrato. O ensaio foi conduzido até o momento da falha adesiva caracterizada 

pelo deslocamento do cilindro de resina do preparo dentinário (Fig. 7). Os dados 

obtidos foram tabulados e analisados estatisticamente.  

 

 

Figura 6. EMIC DL 200 MF 
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Figura 7. Ensaio mecânico 

 

4.1.5 - Análise no MEV: 

 

Cada um dos espécimes recebeu um tratamento com ácido fosfórico a 37 % 

por um minuto. Após este tempo, foram lavados com água destilada, e fixados em 

uma placa de alumínio com uso de um adesivo epóxico para o procedimento de 

metalização ouro paládio (Au Pa), necessário para a visualização em MEV.  

A obtenção das imagens ocorreu da forma descrita a seguir:  

1- Geral com aumento de 70 

2- Detalhe com aumento de 500 

3- Linha de cimento com aumento de 500 na região a 

4- Linha de cimento com aumento de 500 na região b  

5- Linha de cimento com aumento de 500 na região c 

6- Linha de cimento com aumento de 500 na região d 

7- Camada híbrida com aumento de 2000 

 

4.2. Métodos de Avaliação  
 

4.2.1 - Avaliação Estatística: 
 

4.2.1.1 – Delineamento: 

 

Os fatores em estudo foram sistemas adesivos em dois níveis, cura dual e foto 

ativado; agente cimentante em dois níveis, cimento auto curado e resina de baixa 

viscosidade foto ativada. Formando assim quatro grupos: 
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G 1 – Cimento resinoso químico Cement Post (Angelus) e sistema de adesivo 

de cura dual Natural Bond DE + ATV; 

G 2 – Cimento resinoso químico Cement Post (Angelus) e sistema adesivo foto 

ativado Natural Bond DE; 

G 3 – Resina híbrida foto ativada de baixa viscosidade Natural Flow (DFL) e 

sistema adesivo de cura dual Natural Bond DE + ATV; 

G 4 – Resina híbrida foto ativada de baixa viscosidade Natural Flow (DFL) e 

sistema adesivo foto ativado Natural Bond DE. 

 

O ensaio mecânico onde foi medida a resistência adesiva através de ensaio de 

cisalhamento por extrusão obtendo valores em Megapascal, sendo adequada uma 

análise de variância (ANOVA) onde apresentou diferença estatística com valor e p < 

0,05 então foi aplicado o teste de múltiplas comparações (Teste de Tukey) num grau 

de confiança de 95%. As observações em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) mostraram o nível de regularidade da camada híbrida, forma e espessura da 

linha de cimentação e presença ou não de fendas. 

4.2.1.2 - Cálculo amostral: 

O tamanho da amostra foi baseado em dados obtidos na literatura levando-se 

em consideração o fato de que o experimento foi realizado em bloco através de 

sorteio dirigido testando-se os tratamentos em substratos muito semelhantes. Desta 

forma o n=6 perfazendo um total de 12 espécimes com duas cavidades em cada 

bloco para os ensaios mecânicos e seis espécimes para a observação no MEV, 

gerando num total de 18 espécimes. 
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5 – Resultados 

5.1- Resultados de ensaio mecânico push out 

5.1.1- Resistência adesiva via teste de extrusão 

5.1.1.2 - Tensão em força máxima 

 
                      --- ANOVA – Análise de Variância--- 
 

Grupo    N         Média       Desvio Padrão           Erro padrão da média 

   1          6         69,8                 8,535                   3,484 

   2          6         84,14               35,33                   14,42 

   3          6         105                  71,57                   29,22 

   4          6         94,25               29,38                   11,99 

 

Variação da Fonte                SS             DF     Variância Estatística (MS) 

 

Entre os Grupos                  4047            3                    1349 

 

Dentro dos Grupos            3,653e+04    20                   1826 

 

 Total                                4,058e+04      23 

 

 

            s2_bet     MSbet    1349 

     F  =   ------  =  -----  = ---- =   0.74     P = 0,541 

            s2_wit     MSwit    1826 

 

 

5.1.1.3 - Tensão em ruptura 
 

 
                      --- ANOVA – Análise da Variâcia--- 
 

Grupo   N            Média       Desvio Padrão                  Erro padrão da média 

   1         5            67,1                 7,316                          3,272 

   2         6            82,21               35,67                          14,56 

   3         4            113,5               73,24                          36,62 

   4         4            96,81               32,12                          16,06 

 

Variação da Fonte               SS             DF        Variância Estatística (MS) 

 

Entre os Grupos                5294               3                1765 

 

Dentro dos Grupos           2.576e+04     15                1718 

 

 Total                                3.106e+04      18 
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            s2_bet     MSbet    1765 

     F  =   ------  =  -----  = ---- =   1.03     P = 0,408 

            s2_wit     MSwit    1718 

 

 

Os resultados demonstram em ambos os critérios, que não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos testados já que apresentaram o valor 
de p> 0,05 (tabela1 e tabela 2). 

 
 

Tabela 1: Média dos Valores de tensão em força máxima p= 0,541 

     
 

 

 

 
 Tabela 2: Média dos Valores de tensão em ruptura p= 0,408 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
Média 

MPa 
Desvio-padrão 

1 69,8 8,535 

2 84,14 35,33 

3 105 71,57 

4 94,25 29,38 

Grupo 
Média 

MPa 
Desvio-padrão 

1 67,1 7,316 

2 82,21 35,67 

3 113,5 73,24 

4 96.81 32,12 
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5.2- Resultados da Análise no MEV  

 

5.2.1- Grupo 1  

Adesivo de cura dual Natural Bond DE+ATV (DFL) com cimento resinoso de 

cura química Cement Post (Angelus). 

 

 

Figura 8. Geral aumento de 70. 

 

 
  

Figura 9. Interface da l inha de cimentação aumento de 500 . 
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Figura 10. Detalhe da linha de cimento aumento de 500. 

 

 

Figura 11. Visualização da camada híbrida com aumento de 2000. 

 

5.1.2–Grupo 2 

Adesivo fotopolimerizável Natural Bond DE (DFL) com cimento resinoso de 

cura química Cement Post (Angelus). 
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Figura 12. Geral com aumento de70. 

 

 

Figura 13. Interface da linha de cimentação aumento de 500. 

 

 

Figura 14. Detalhe da linha de cimentação aumento de 500. 
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Figura 15. Visualização da camada híbrida aumento de 2000. 

 

5.1.3 – Grupo 3 

Adesivo de cura dual Natural Bond DE + ATV (DFL) com resina híbrida de 

baixa viscosidade Natural Flow (DFL). 

 

 

Figura 16. Geral com aumento de 70. 
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Figura 17. Interface da linha de cimentação aumento de 500. 

 

 

Figura 18. Detalhe da linha de cimentação aumento de 500. 

 

 

Figura 19. Camada híbrida com aumento de 2000. 
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5.1.4 – Grupo 4 
 
Adesivo fotopolimerizável Natural Bond DE (DFL) com resina híbrida de baixa 

viscosidade Natual Flow(DFL). 

 

 

 

Figura 20. Geral com aumento de 70. 

 

 

Figura 21. Interface da linha de cimentação aumento de 500. 
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Figura 22. Detalhe da linha de cimentação aumento de 500. 

 

 

Figura 23. Visualização da camada híbrida com aumento de 2000. 

 

Com as imagens visualizadas na microscopia eletrônica de varredura pode-se 

observar que apareceram fendas quando a cimentação era feita com cimento 

resinoso de cura química usando tanto o adesivo de cura dual como o adesivo 

fotopolimerizável, mas quanto a observação da cimentação com a resina de baixa 

viscosidade utilizando os mesmos tipos de adesivos não se consegue observar a 

diferença entre a linha de cimentação e o bastão de resina, porém em todos os 

grupos houve formação de camada híbrida. 
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6. Discussão 

 

 As próteses dentárias tradicionalmente eram fixadas por meio de cimentos a 

base de água, especialmente o cimento fosfato de zinco. Este foi o primeiro cimento 

odontológico introduzido no mercado, foi o material mais popular para a cimentação 

de peças protéticas e o sucesso histórico deste cimento faz com que mesmo nos 

dias atuais não fique abandonado, pois em casos selecionados ainda é muito 

empregado. Apesar da presa do cimento fosfato de zinco não envolver qualquer 

reação química de adesão com o tecido mineralizado circundante ou com os 

materiais restauradores, a adesão principal ocorrer pelo embricamento mecânico 

nas interfaces, qualquer cobertura aplicada sobre a estrutura dentária para proteção 

pulpar reduzirá a retenção, pH inicial baixo ou seja ácido pode provocar lesão pulpar 

irreversível além disto apresenta solubilidade relativamente alta. Ainda assim 

continua sendo utilizado na cimentação de coroas, visto que apresenta baixo custo, 

facilidade de trabalho, boas propriedades mecânicas e ainda apresenta uma 

pequena espessura de película, devido ao seu bom escoamento, o que favorece o 

assentamento final da prótese.  Como também é citado por Rosenstiel et al. (1998).  

Desde que a estética passou a ser fator de maior relevância na Odontologia, o 

uso deste material está se tornando cada vez menor. A cimentação adesiva resinosa 

pode ser empregada com êxito dentro dos procedimentos restauradores indiretos, 

evidenciando vantagens superiores aos cimentos de fosfato de zinco e cimentos de 

ionômero de vidro, principalmente tratando-se de restaurações indiretas livres de 

metal. Com o advento dos sistemas de fixação de prótese dentária por meio de 

material resinoso, procura-se desenvolver métodos de controle de tempo de trabalho 

e ao mesmo tempo aperfeiçoar suas propriedades mecânicas já que uma das 

características desses sistemas é produzir uma contração durante o processo de 

polimerização que pode alterar a qualidade adesiva como é descrito também por 

Pegoraro et al. (2007) , Carvalho et al. (2004). 

 Porém, os sistemas a base de resina surgiram para solucionar alguns 

problemas como: estética, pouca retenção mecânica e fragilidade dos materiais livre 

de metal e o sucesso clínico destes trabalhos depende de diversos fatores, dentre 
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eles, a capacidade de retenção à estrutura suporte remanescente. Sendo assim, é 

necessária uma correta cimentação como citado por Santos et al. (2009), Ferrari, 

Hofmann et al. (2001) e por Padilha et al. (2003), que em seu estudo de revisão de 

literatura que indica os cimentos resinosos duais como os de eleição para 

cimentação de restaurações indiretas, pois apresentam união tanto aos tecidos 

dentais como ao trabalho protético, são insolúveis em saliva, possuem manipulação 

simples, tempo de trabalho controlado, uma fina linha de cimentação, radiopaco e 

compatível biologicamente com o órgão pulpar. É desejável que o agente cimentante 

sele com uma espessura mínima a solução de continuidade existente entre o 

material restaurador e o dente. 

Concordando com a literatura sobre as principais vantagens destes cimentos 

que são: quanto a adesão às estruturas metálicas, resinosas e de porcelana, 

solubilidade muito baixa, grande resistência a tensões e possibilidade de seleção da 

cor do agente cimentante bem como a estabilidade de cor dos cimentos resinosos é 

por esta razão, que o presente estudo teve como material de cimentação de 

escolha, o cimento resinoso de polimerização química Cement Post e uma resina de 

baixa viscosidade Natural Flow. Estes cimentos apresentam maior estabilidade de 

cor. No entanto, possui alto custo quando comparado aos cimentos a base de água, 

técnica de manipulação crítica, necessidade de isolamento absoluto durante a 

cimentação e dificuldade de remoção dos excessos, principalmente nas áreas 

proximais. 

De acordo com Prakki e Carvalho (2001), quanto aos cimentos resinosos duais, 

levam vantagem em relação aos cimentos de polimerização química no que diz 

respeito ao tempo de trabalho (que é maior); que há conversão completa do cimento 

quando o mesmo é submetido à fotopolimerização, ocorrendo o contrário quando o 

mesmo não é fotopolimerizado, podendo gerar problemas pulpares; que há um 

melhor relaxamento do estresse causado pelos efeitos da contração de 

polimerização; que tais cimentos, bem como os de polimerização química, sofrem 

um “período de maturação” onde, após ter sido cimentada, a peça tem sua 

resistência adesiva sendo aumentada progressivamente, em um período de 24 

horas, em função da polimerização do sistema químico. Entretanto, para Uchiyama 

(1986), a desvantagem dos cimentos resinosos fotoativados é a deficiência de 

polimerização em peças protéticas espessas e opacas, não permitindo a formação 
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de cimento mecanicamente resistente e com boa adesão. Quanto aos cimentos 

quimicamente tratados, estes não apresentam controle sobre o tempo de trabalho e 

a polimerização. Já Francischone et al. (2004), Eduardo et al. (1998), Prakki e 

Carvalho (2001), recomendaram utilização de cimentos resinosos na forma de 

polimerização dupla, garantindo melhores propriedades mecânicas, no entanto, os 

autores esclarecem que a fotoativação é imprescindível, pois a fase química não 

garante completa e dureza satisfatória. Contudo, Farah e Powers (1993) 

esclareceram que se a espessura do cimento for grande, poderia ocorrer à 

contração de polimerização ocasionando fendas e possíveis infiltrações; e Eduardo 

et al. (1998), Miller (2004),Velarde et al. (2005), contra-indicaram os cimentos 

resinosos fotoativados para a cimentação dessas restaurações, pois a luz não 

consegue ultrapassar a camada opaca presente impedindo sua completa 

polimerização, mas Anusavice (2005) concluiu que vários sistemas utilizam os dois 

mecanismos e são chamados de dupla polimerização ou duais, são insolúveis aos 

fluidos bucais e o limite de fratura é maior quando comparado com os outros 

cimentos. Os cimentos resinosos dual como agentes cimentantes foram observados 

por Jacobsen e Ress (1992), que concluíram que o processo de polimerização se dá 

por dois meios: físico através da ação da luz do fotopolimerizador sobre o  

fotoiniciadores (canforoquinona) e químico através da reação do peróxido de 

benzoíla com as aminas terciárias. Porém alguns aspectos devem ser considerados 

quando da escolha do agente cimentante, o qual deve ser biocompatível, isolante 

térmico-elétrico, ter alta resistência à compressão e à tração, proporcionar pequena 

espessura de película, ser de fácil utilização e baixo custo, insolúvel aos fluidos 

bucais e cariostático Dentre os agentes cimentantes podemos citar: os cimentos 

resinosos duais, cimentos de cura química e mais recentemente as resinas de baixa 

viscosidade para cimentação das restaurações indiretas, em especial as estéticas, 

como facetas de porcelana, cerômeros e coroas metal free. A utilização de uma 

resina de baixa viscosidade para esse propósito tem sido indicada na literatura, pois 

esse tipo de material apresenta excelentes propriedades físicas e mecânicas, que 

vêm a facilitar a cimentação.   

Ainda assim outro problema persiste que é a união das resinas compostas às 

estruturas dentárias realizadas por meio da associação de sistemas adesivos. Essa 

união dá origem, portanto, a uma interface dente/restauração. O sucesso clínico das 
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restaurações depende da efetividade e durabilidade dessa interface de união. Desta 

forma, é necessário um conhecimento mais profundo sobre as estruturas dentárias, 

esmalte e especialmente a dentina, e também de todo o processo de 

condicionamento ácido e preparos destas estruturas para que os sistemas adesivos 

desenvolvidos tenham propriedades compatíveis com as mesmas como relata 

Kimberly et al. (2010), Navarra et al. (2009), Vermelho et al. (2008), Jayasooriya et 

al. (2004).  

Uma abordagem push-out foi empregado neste estudo, em especial para 

dinamicamente testar a resistência do adesivo à dentina. Tem, no entanto 

preparação da amostra trabalhosa, bem como a metodologia mais demorada. Este 

método, porém, é muito útil para testar a resistencia tanto em tensão quanto em 

ruptura das restaurações indiretas e nos testes de resistência a união, pode-se 

encontrar ainda vantagens como a utilização mais racional dos dentes (com vários 

micros espécies proveniente de um dente), o melhor controle da diferenças regionais 

(por exemplo, dentina periférica versus dentina central), a melhor distribuição de 

tensões na interface real (evitando falha de coesão no substrato dente ou 

composto). Isso o torna mais versátil, já que várias amostras obtidas de um único 

dente permitiram mais alternativas do estudo e melhor substrato com variáveis. 

Como também descrito por Van Meerbeek, Peumans, Poitevin et al. (2010) em 

artigo da relação entre a resistência de união resultados e testes clínicos que 

recomenda para aparar espécimes de uma forma controlada e padronizada com 

secção circular. Também outros fatores, como gabarito do espécime, velocidade de 

carregamento de amostra e alinhamento da amostra, não vão influenciar o resultado 

final e, portanto, deve ser normalizado dentro do teste. Uma questão importante de 

disputa na literatura atual é o número necessário de dentes individuais a partir do 

qual podem ser preparados para ser estatisticamente sólida recomendado pelo 

técnico ISO especificação de testes de adesão à estrutura dental (ISO N º 11.405, 

de 2003). Embora geralmente não acordado, um mínimo de 5 dentes parece 

razoável a fim de manter a vantagem de uma utilização mais econômica dos dentes. 

O presente estudo utilizou-se de 6 dentes para cada grupo para os ensaios 

mecânicos e mais 3 para análise em MEV seguido a norma da ISO de acordo com 

Van Meerbeek afim de se obterem resultados seguros e fidedignos.  
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  Assim sendo foi comparado a resistência através de push-out e os resultados 

obtidos deste estudo demonstraram não ter tido diferença estatística entre os grupos 

testados, mas isto pode ter ocorrido devido à área de ensaio ser consideravelmente 

grande para gerar uma resistência por atrito, e estes resultados foram semelhantes 

ao que acontece com cimentos a base de água com a vantagem de ser bem menos 

solúvel. Motta et al. (2001) compararam os tipos de cimentos (fostato de zinco, 

ionômero de vidro e resinoso) para verificar a correlação entre o desajuste com o 

grau de microinfiltração marginal. Os resultados não mostraram diferenças 

estatisticamente significante entre os resultados de desajuste e a infiltração 

marginal, além de não encontrar correlação entre a quantidade de desajuste e o 

grau de infiltração marginal para os três cimentos. Di Francescantonio et al. (2008) 

avaliaram a influência do modo de ativação (fotoativação e ativação química) e a 

viscosidade alta (A) e baixa (B) na resistência de união (RU) em dentina de dois 

cimentos resinosos duais: Variolink II (Ivoclar Vivadent) (V) e Nexus 2 (Kerr) (N). Não 

foram observadas diferenças estatísticas entre cimentos resinosos e viscosidades, 

mas sim para o modo de ativação.  Nos procedimentos de fixação de peças 

protéticas de resina composta, a irradiação do cimento através da peça foi 

fundamental para aumentar a RU de cimentos com baixa viscosidade. 

Estudo de Timothy et al. em 2010 compararam a resistência à tração de três 

agentes de ligação de dupla cura em superfícies dentinárias utilizando luz ou cura 

química. Vinte dentes foram aleatoriamente designados para cada um dos agentes 

de ligação a dentina  formando os grupos: Allbond 2 (Bisco Inc., Itasca, IL 60143), 

Scotchbond MP Plus (3M Dental Products, St. Paul, MN 55144 -1000), ou Prime e 

Bond 2.1 Dual Cure (DENTSPLY Caulk Milford, DE 19.963-0359). Ficou 

demonstrado que não havia diferença significativa entre os meio da amostra 

envolveu seis grupos quando foram comparadas entre si utilizando ANOVA (p 

<0,05), VERMELO et al. (2008) avaliaram a resistência de união à dentina e o 

padrão de fratura (PF) de nove sistemas adesivos: Bond Force, ScotchBond MP, 

Tetric N-Bond, Futurabond NR (FB), All-Bond 3, Solobond Plus, XP Bond, Adper SE 

Plus e Hybrid Coat (HC) e os resultados sugerem que a maioria dos adesivos 

apresenta similar resistência de união à dentina. Os adesivos de passo único FB e 

HC mostraram os menores valores de RU. Estes rusultados são iguais aos 

encontrdos neste estudo onde não houve diferença estatística entre os grupos 
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cimentados com cimento químico utilizando adesivo foto  e de cura dual bem como 

os grupos em que foram utilizados o resina de baixa vicosidade com os mesmos 

tipos de adesivos. 

Todavia, Van Meerbeek et al. (1992) publicaram que quanto a interface 

existente entre a superfície tratada e o sistema adesivo, a adesão da resina à 

dentina foi micromecânica pela desmineralização promovida pelo ácido e 

entrelaçamento do adesivo às fibras colágenas expostas, formando a camada 

híbrida, fato que pode ser observado em todos os espécimes tratados e testados 

deste estudo assim sendo as amostras foram visualizadas sob microscopia 

eletrônica de varredura para localizar a camada através da qual a fratura ocorreu. Ao 

analisar amostras dos adesivos curados pela luz e os de cura química, o grupo 

fotopolimerizável mostrou não ser significativamente mais forte do que os grupos 

quimicamente curados mesmo quando foi utilizado com um cimento de cura química 

com o adesivo Natural Bond DE, o que não prova ser mais benéfica a força do 

vínculo que o Natural Bond DE mais o ativador de cura química ATV. Este estudo 

demonstrou que não ocorreu diferença significativa entre as amostra quando foram 

comparadas com adesivos foto curado, contra os quimicamente curados usando 

dois tipos diferentes de cimentação o grupo 1 e 2 com cimento químico resinoso 

(Cement Post) e o grupo 3 e 4 com resina de baixa vicosidade (Natural Flow).  

Lopes, Daudt, Farias (2008) avaliaram a interface adesiva formada na 

dentina com dois sistemas adesivos total-etch (1 e 2 frascos) através de diferentes 

formas de aplicação: uma seguindo as instruções do fabricante e a outra modificada, 

aplicando-se cinco camadas de cada sistema adesivo. Após a aplicação do sistema 

adesivo, os espécimes foram restaurados com resina flow. Houve formação de 

camada híbrida em todas as amostras, entretanto, mostrou-se mais espessa nos 

espécimes em que foram aplicadas cinco camadas de adesivo. A espessura da 

camada híbrida não é influenciada pela aplicação de camadas adicionais dos 

sistemas adesivos, apresentando somente um aumento na espessura da camada 

adesiva. 
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Concordando com o estudo de Lopes et al.  ao fazer a análise dos 

espécimes em MEV houve formação de camada híbrida em todas as amostras, 

entretanto a constatação de que as rachaduras ocorreram na composição da linha 

de cimento sugere que os defeitos, no compósito ou na interface adesivo-compostos 

são variáveis importantes para considerar, assim como Luz et al. (2010) relatam 

sobre a relação dos adesivos simplificados, sua incompatibilidade química com 

resinas quimicamente ativadas ou “duais” e sua permeabilidade podem determinar 

um prejuízo na adesão. Neste estudo foi observado no MEV em aumento de 500x, 

que nos grupos 1 e 2 ocorreram fendas entre cimento resinoso de cura química e o 

adesivo de cura dual bem como também foi verificado com o adesivo 

fotopolimerizável, que pode ter sido ocasionado pela reação ácida do cimento 

químico com o adesivo de dois passos e ou pela contração de polimerização do 

cimento apesar dos resultados do ensaio mecânico terem se  apresentado 

semelhantes, então podemos acreditar que o resultado pode ter ocorrido por fricção 

e não por interação da camada híbrida com agente cimentante. Como também 

descrito por Sanares et al. (2001) que analisou em MEV a interface de compósito 

químico/adesivo e revelou falhas predominantemente na, sendo que a área de 

fratura era comumente caracterizada por amplas lacunas, sugerindo 

incompatibilidades. Concluíram que alguns adesivos convencionais de 2 passos 

afetam a polimerização de compósitos autopolimerizáveis por meio de interações 

química na interface. Assim como Cheong et al. (2003) testaram a hipótese nula de 

que não há diferença entre os adesivos autocondicionantes de 1 e 2 passos quanto 

à compatibilidade com os compósitos químicos e dual porém A interface adesiva de 

passo único/compósito de ativação química revelou falhas e áreas de polimerização 

incompleta, assim como a percolação de água na camada híbrida. Concluíram que a 

incompatibilidade dos adesivos autocondicionantes de passo único com os 

compósitos de polimerização dual/química impossibilita seu uso para os 

procedimentos adesivos.  

Porém nos grupos 3 e 4 em aumento de 500x não se consegue fazer a 

vizualização da linha de cimento da resina flow com o cilindro de resina mesmo em 

aumento de 2000 não foram verificadas diferenças entre agente cimentante e 

cilindro de resina sendo assim pode-se verificar que ocorreu uma  total interação, 

pois consegue ser verificado prolongamentos de odontoblastos, camada híbrida e 
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cilindro com agente cimentante em um corpo único como apresentado nas fotos do 

resultado da microscopia sendo interessante novas pesquisas para apurar em outros 

tipos de abordagem do que foi observado.  
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7 – Conclusão 

 

Após os experimentos e a confrontação de seus resultados com aqueles 

presentes na literatura parece lícito concluir que: 

1- A influência do modo de ativação (fotoativação e ativação química) não 

alterou os valores de resistência adesiva da interface dente-restauração 

quando avaliado em modo de ruptura e também quando avaliado em modo 

colapso; 

2- As imagens em microscopia eletrônica de varredura apontam para uma 

camada híbrida mais homogenea quando o agente cimentante era a resina 

de baixa viscosidade tanto com ou sem a utilização do ativador de cura dual 

para o sistema adesivo; 

 

3- As imagens em microscopia eletrônica de varredura mostram ainda a 

formação de fendas na interface dente-restauração quando se utilizou o 

cimnento resinoso de cura química tanto no modo adesivo foto ativado 

quanto no modo ativação dual.  
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9-ANEXO 

Anexo 1:  Parecer do comitê de ética em pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro 
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Anexo 2:  Relatório de ensaio do grupo 1 
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Anexo 3:  Relatório de ensaio do grupo 2 
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Anexo 4:  Relatório de ensaio do grupo 3 
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Anexo 5:  Relatório de ensaio do grupo 4 

 


