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1. Introdução 

 

Os cimentos resinosos têm sua origem vinculada às 

próteses adesivas e foram desenvolvidos na tentativa de 

solucionar problemas relacionados à cimentação destas 

restaurações. 

Em 1973, Rochette42 descreveu o emprego de uma 

estrutura perfurada, confeccionada em liga de ouro, para 

estabilização de dentes periodontalmente comprometidos.    

Howe & Denehy,26 em 1977, e Livaditis,32 em 1980, 

transportaram esta técnica para a reposição de dentes perdidos, 

nas regiões anteriores e posteriores dos arcos, respectivamente, 

surgindo as próteses adesivas. 

Estas restaurações eram cimentadas aos dentes – 

previamente condicionados com ácidos e tratados com resina 

fluida – utilizando-se inicialmente resina acrílica27 que, em 

função de sua baixa resistência, acabou sendo substituída pela 

mistura de algumas resinas compostas comercializadas na 

época, como Adaptic (L.D.Caulk) e Concise (3M), com as suas 

respectivas resinas fluidas, obtendo, desta forma, maior 

resistência, porém fluidez inadequada para cimentação.             
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A busca para melhorar tal propriedade resultou no lançamento do 

primeiro cimento resinoso desenvolvido especialmente para 

cimentação de próteses adesivas, comercialmente conhecido 

como Comspan (L.D.Caulk).  

Paralelamente ao estudo de agentes cimentantes, 

pesquisadores investigavam técnicas de tratamento das 

superfícies metálicas como alternativas às perfurações presentes 

nos retentores empregados até então que expunham os cimentos 

à cavidade bucal acelerando seu processo de degradação e 

restringiam a retenção mecânica àquelas regiões perfuradas. 

A associação do cimento Comspan a técnicas como o 

ataque eletrolítico, introduzido por Livaditis & Thompson,34 em 

1982, ou o ataque químico, desenvolvido por Love & Breitman,35 

em 1985, e por Livaditis,33 em 1986, as quais criavam 

microretenções na superfície metálica, gerou resultados bastante 

satisfatórios3,21,25,30,48 dentro das possibilidades existentes na 

época, tornando-se portanto referência para a realização de 

novas pesquisas dentro deste contexto. 

Com a finalidade de se obter cimentos resinosos que, além 

da imbricação mecânica, promovessem adesão às superfícies 

metálicas, surgiram os cimentos adesivos C&B Metabond e 

SuperBond, ambos da Sun Medical, e Panavia Ex e Panavia 21, 
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fabricados pela Kuraray, que apresentam substâncias 

conhecidas, respectivamente, como 4-META (4-metacriloxietil 

trimetílico anidro), desenvolvida por Tanaka et al. (1981)47 e 

MDP (10-metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato), criada por 

Omura et al. (1984),38 capazes de estabelecer união química com 

as superfícies metálicas, promovendo adesão significativamente 

maior em relação aos demais cimentos39,53 e possibilitando, 

desta forma, indicação mais segura das próteses adesivas.  

Com o desenvolvimento das restaurações estéticas 

indiretas, foram lançados no mercado cimentos resinosos 

fotoativados e de dupla ativação, também conhecidos como 

“duais”, diferentemente dos seus antecessores, cujo mecanismo 

de polimerização era exclusivamente químico. 

Estes materiais basicamente podem apresentar em sua 

composição os monômeros BIS -GMA (bisfenol A-glicidil 

metacrilato), UEDMA (uretano dimetacrilato) e TEGDMA 

(trietileno glicol dimetacrilato), como constituintes principais da 

fase orgânica, partículas inorgânicas unidas à matriz resinosa 

por meio de grupos silanos, substâncias fotosensíveis ativadoras 

da polimerização quando expostas a um determinado 

comprimento de onda, e outras. Particularmente no caso dos 

cimentos resinosos de dupla ativação, também está presente o 
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sistema peróxido-amina, responsável pela ativação química da 

reação.2 

Os cimentos resinosos “duais” foram progressivamente 

conquistando seu espaço na Odontologia,54 sendo inicialmente 

indicados na cimentação de inlays e onlays estéticas, 

posteriormente empregados como agentes cimentantes em 

restaurações mais complexas, também confeccionadas em 

cerâmicas e resinas compostas e mais recentemente, em 

restaurações metálicas como coroas e próteses parciais fixas, 

como alternativa aos cimentos de fosfato de zinco e de ionômero 

de vidro. 

Algumas pesquisas têm demonstrado a superioridade de 

determinadas propriedades dos cimentos resinosos quando 

comparadas com as do cimento de fosfato de zinco.14,41 Dentre 

elas, podemos citar sua maior resistência mecânica, maior união 

às estruturas dentais e às ligas metálicas, promovida pelos 

sistemas adesivos,23 e solubilidade aos fluidos bucais 

praticamente nula.58 Outros estudos têm indicado menor 

infiltração marginal em restaurações cimentadas com estes 

materiais.8,57 

Somadas a estas características positivas descritas até 

então está o fato de que o grande problema em relação à 
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espessa linha de cimentação deixada pelos primeiros cimentos 

resinosos, como o Comspan e Panavia Ex55,56 acabou sendo 

contornado pela redução do tamanho das partículas e pela 

adição de monômeros diluentes,36 possibilitando com isto a 

obtenção de cimentos com elevado conteúdo de carga e, ao 

mesmo tempo, com uma consistência adequada para a 

cimentação, mesmo de restaurações mais precisas, como as 

obtidas pelo processo de fundição. 

Considerando todas as vantagens apresentadas 

anteriormente, não haveria dúvidas de que a substituição do 

fosfato de zinco por estes cimentos resinosos de dupla ativação, 

na cimentação de restaurações metálicas, seria uma conduta 

adequada. 

Entretanto, quando da seleção de um material, 

independente de sua finalidade, também devem ser avaliadas, 

com bastante critério, as limitações do mesmo, que podem, 

muitas vezes, sobrepujar suas vantagens, restringindo suas 

indicações. 

Uma das limitações dos cimentos resinosos, que não deve 

deixar de ser citada, é a sua sensibilidade à umidade e portanto, 

diante de situações em que este fator não é possível de ser 

controlado, estes materiais não devem ser empregados, uma vez 
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que tal condição poderia prejudicar a adesão do sistema, 

favorecendo a infiltração marginal.  

Uma outra preocupação, em especial dos cimentos de 

dupla ativação, está relacionada à sua relativa dependência da 

ativação fotoquímica para alcançar elevados graus de 

polimerização.  

Estudos encontrados na literatura7,24,45 revelam que a 

supressão ou redução da intensidade de luz, clinicamente 

representadas pela presença de um material restaurador 

metálico e de resina composta ou cerâmica, respectivamente, 

resultam em menores graus de conversão daqueles cimentos, 

indicando que somente a ativação química pode não ser 

suficiente para promover uma polimerização de intensidade 

semelhante àquela obtida quando da fotoativação. 

 Tendo em vista que o grau de polimerização dos cimentos 

pode exercer influência direta nas propriedades biológicas,19,43 

físicas e mecânicas10,36 dos mesmos e, sabendo ainda que 

espessuras de 0,7mm de porcelana podem absorver cerca de 45 

a 50% de luz quando se emprega um comprimento de onda de 

470nm,31 outros estudos deveriam ser realizados no tocante à 

utilização destes materiais de dupla ativação na cimentação de 

restaurações metálicas, uma vez que, em tais situações, haveria 
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uma barreira física constituída pela presença do metal impedindo 

a fotoativação dos mesmos, fato este que poderia comprometer a 

resistência e, consequentemente, a retenção das mesmas. 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1. Agentes de cimentação 
 

Em 1991, Breeding et al.7 pesquisaram a influência de 

diferentes espessuras (1, 2 e 3mm) e colorações das resinas 

compostas indiretas Isosit (Ivoclar) e Visio-Gem (Espe), bem 

como do tempo de fotoativação (40, 60 e 90 segundos) na dureza 

Knoop dos cimentos resinosos fotoativados Visio-Fill (Espe) e 

Heliosit (Vivadent) e do cimento de dupla ativação Dual Cement 

(Vivadent). Como grupos controle, também foram confeccionados 

corpos de prova nas mesmas condições citadas anteriormente, 

porém sem a interposição dos materiais restauradores. Os 

resultados indicaram que, para as duas marcas comerciais de 

resina composta, a polimerização adequada dos cimentos 

fotoativados não foi possível nas restaurações com espessuras 

maiores que 2mm e tempo de fotoativação de 90 segundos ou 

menos, e que restaurações confeccionadas em cores mais 

escuras ou menos translúcidas também limitaram a polimerização 

dos cimentos estudados. Além disto, os autores ainda enfatizam 
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que, apesar de a presença do ativador químico no cimento “dual” 

ter sido responsável pelos maiores valores de dureza em relação 

aos cimentos exclusivamente fotoativados, a polimerização 

daquele material também depende da exposição à luz e, 

portanto, possui limitações. 

 

Hasegawa et al.,24 em 1991, realizaram um estudo de 

dureza com objetivo de avaliar a influência da interposição de 

inlays de resina composta na polimerização dos cimentos 

resinosos de dupla ativação Dual Cement (Vivadent) e Duo 

Cement (Coltene) e do fotoativado Dicor MGC (Dentsply). As 

restaurações foram cimentadas em dentes naturais, empregando-

se um tempo de 80 segundos para fotoativação. Paralelamente, e 

com a finalidade de comparação entre os resultados, foram 

confeccionados, em matrizes, corpos de prova a partir dos 

mesmos materiais citados anteriormente, os quais foram 

fotoativados sem a interposição de qualquer material 

restaurador, nos tempos de exposição de 0, 5, 10, 20, 40 e 120 

segundos. As leituras de dureza Knoop foram realizadas          

30 minutos e 24 horas após a confecção dos corpos de prova. A 

análise estatística dos dados revelou que em nenhum dos 

cimentos, os grupos não fotoativados alcançaram valores de 
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dureza atingidos pelos grupos fotoativados e que, apesar de os 

cimentos diferirem significativamente entre si, todos 

apresentaram um aumento significativo de dureza de 30 minutos 

para 24 horas, tendo esta diferença sido influenciada pela 

quantidade do componente químico ativador da reação de 

polimerização. Os cimentos Duo Cement, Dual Cement e Dicor, 

quando fotopolimerizados durante 80 segundos sob restaurações 

do tipo inlay de resina composta, atingiram, no tempo de          

24 horas, respectivamente, 76%, 62% e 50% dos valores de 

dureza obtidos quando fotoativados diretamente pelo mesmo 

período de tempo. 

 

 Linden et al.,31 em 1991, propuseram-se a analisar o efeito 

da translucidez da porcelana Ceramco II (Ceramco) e das formas 

de polimerização na dureza Knoop dos cimentos Porcelite (Kerr) 

e Heliolink, (Vivadent), nas apresentações fotoativadas e “duais”.  

Para esta finalidade, foram empregados espaçadores de 0,7mm 

de espessura com diferentes graus de translucidez, tempos de 

fotoativação de 30, 60, 90 e 120 segundos, e momentos das 

leituras de 30 minutos e 24 horas. Paralelamente, também foram 

confeccionados grupos analisados nas mesmas condições 

descritas anteriormente, porém sem emprego de espaçadores. A 
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análise dos resultados indicou que, em um comprimento de onda 

de 470nm, os espaçadores confeccionados com 50%, 75% e 

100% de opaco, permitiram uma passagem de luz de 54,5%, 

49,5% e 48,2%, respectivamente, demonstrando que, nas 

condições deste estudo, os diferentes graus de translucidez da 

porcelana não influenciaram significativamente na transmissão 

de luz e consequentemente na dureza dos cimentos. Além disto, 

também foi observado que ambos os cimentos, porém mais 

acentuadamente o Porcelite, apresentaram valores de dureza 

significativamente maiores nas suas formas duais e que o tempo 

de exposição de 60 segundos, normalmente recomendado pelos 

fabricantes, não foi suficiente para que os cimentos atingissem 

sua dureza máxima. Para ambos os cimentos, não houve 

diferença significativa nos valores de dureza entre os períodos 

de análise 30 minutos e 24 horas. 

 

Oilo,37 em 1991, em artigo de revisão sobre materiais 

empregados na cimentação de restaurações metálicas em geral, 

realizou análise comparativa das propriedades físicas, mecânicas 

e biológicas dos cimentos de fosfato de zinco, policarboxilato de 

zinco e ionômero de vidro. Segundo seu trabalho, um dos 

aspectos mais importantes dos cimentos é a sua resistência, uma 
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vez que a retenção das coroas está intimamente relacionada a 

esta propriedade. Dos três cimentos abordados, o ionômero de 

vidro é o material que apresenta maior resistência à compressão 

e maior capacidade retentiva do que os demais cimentos 

avaliados. Entretanto, a solubilidade do ionômero de vidro é um 

fator que deve ser seriamente considerado, pois este material, 

quando em contato com umidade em um estágio inicial de sua 

presa, pode levar a degradação e diminuição da resistência do 

mesmo. Comparando a biocompatibilidade destes cimentos, 

apenas o fosfato de zinco pode ser considerado irritante à polpa 

devido ao seu baixo pH inicial. 

 

Cardash et al.,9 em 1993, analisando o efeito de diferentes 

cores de espaçadores de porcelana com espessura de 2 mm e de 

diferentes tempos de fotoativação (48, 72 e 120 segundos) na 

dureza Knoop do cimento resinoso fotoativado Mirage FLC 

(Chameleon) e do de dupla ativação Mirage (Chameleon), 

verificaram que, além de maiores valores de dureza terem sido 

observados nos grupos confeccionados com cimento “dual”, 

tempos de exposição aumentados e diferentes cores de 

porcelana afetaram com uma intensidade muito menor o cimento 
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de dupla ativação, indicando uma relativa independência deste 

material à luz.  

 

Rueggeberg & Caughman,45 em 1993, analisaram o grau de 

conversão dos monômeros constituintes dos cimentos resinosos 

de dupla ativação Ultra-Bond (Den-Mat), Mirage FLC 

(Chameleon), Porcelite Dual Cure (Kerr) e Heliolink (Vivadent) 

em função de quatro condições diferentes: a) grupo de ativação 

exclusivamente química; b) grupo diretamente fotoativado 

durante 60 segundos; c) grupo fotoativado durante 20 segundos 

com interposição de um disco de 1,5mm de resina composta e d) 

grupo cujo tratamento foi semelhante ao anterior, porém com 

exposição à luz durante 60 segundos. O estudo realizado por 

meio de espectrometria de absorção na região do infravermelho, 

nos períodos de 2, 5, 10 e 30 minutos, além de 1 e 24 horas 

após espatulação dos materiais, revelou que em todos os 

cimentos avaliados e independente do tempo de análise, o grupo 

de ativação exclusivamente química apresentou menor grau de 

conversão quando comparado àqueles que receberam alguma 

intensidade de luz e que a magnitude desta diferença variou de 

acordo com a marca comercial. Além destas verificações, 

também foi observado que para a maioria dos sistemas testados, 
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a polimerização observada aos 10 minutos foi quase equivalente 

à correspondente às 24 horas, dentro de cada tipo de tratamento 

e que apesar das afirmações dos fabricantes, não houve 

evidências de uma indução significativa de polimerização 

química dos cimentos “duais” após a exposição à luz.  

 

White & Kipnis,55 em 1993, analisaram a adaptação de 

coroas totais metálicas cimentadas em pré-molares extraídos. Os 

dentes foram preparados, moldados e suas respectivas coroas 

confeccionadas para a análise das discrepâncias marginais, em 

quatro pontos pré-determinados nas margens, em microscópio 

óptico com aumento de 500 vezes. Após as leituras, as 

restaurações foram cimentadas com os cimentos de fosfato de 

zinco Flecks Zinc Phosphate (Mizzy), de policarboxilato de zinco 

Durelon (ESPE), de ionômero de vidro Ketac Cem (ESPE), 

resinoso Thin Film Cement (Den Mat) associado ao sistema 

adesivo Tenure (Den Mat) e resinoso adesivo Panavia Ex 

(Kuraray). Os corpos de prova foram armazenados em ambiente 

com 100% de umidade relativa, a 37ºC por 24 horas e 

posteriormente foram realizadas novas leituras. A análise dos 

dados mostrou que, antes da cimentação, a discrepância 

marginal foi semelhante para todos os grupos, porém, após este 
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procedimento, os grupos constituídos pelos cimentos resinosos 

apresentaram valores de discrepância significativamente maiores 

do que os demais cimentos, os quais apresentaram 

comportamentos semelhantes entre si. 

 

White & Yu,56 em 1993, avaliaram determinadas 

características físicas, como conteúdo de partículas em massa e 

espessura de película, e mecânicas, como resistência à 

compressão, resistência à tração diametral e dureza Knoop de 

alguns cimentos resinosos indicados para a cimentação de 

próteses parciais fixas. Para tanto, foram confeccionados corpos 

de prova específicos para cada tipo de ensaio a partir dos 

cimentos All-Bond Crown and Bridge Cement (Bisco), Biomer 

(L.D.Caulk), C&B Metabond (Sun Medical), Thin Film Cement 

(Den-Mat), Infinity (Den-Mat), Panavia Ex (Kuraray) e Ultrabond 

(Den-Mat). Os autores puderam observar que o conteúdo de 

partículas variou aproximadamente entre 7% - C&B Metabond - e 

aproximadamente 75% - Panavia Ex -, estando os demais 

cimentos contidos neste intervalo. Em relação às demais 

propriedades, os cimentos All-Bond Crown and Bridge Cement e 

Panavia Ex apresentaram elevados valores de resistência à 

compressão, resistência à tração diametral e de dureza. 
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Entretanto, a espessura de película de ambos os materiais pode 

ser considerada incompatível com a cimentação de restaurações 

metálicas. No cimento C&B Metabond, a deformação plástica 

impossibilitou o registro das resistências. De acordo com os 

autores, o conteúdo em massa das partículas é um dos fatores 

que determina as resistências à compressão e à tração 

diametral, bem como a dureza dos cimentos, porém não 

diretamente a espessura de película. 

 

Uctasli et al.,50 em 1994, realizaram um estudo com o 

objetivo de avaliar, por meio de ensaio de dureza, a influência da 

espessura e translucidez da porcelana no grau de polimerização 

de diferentes cimentos resinosos. Para tal finalidade, foram 

confeccionadas amostras com 1mm de espessura a partir dos 

cimentos de dupla ativação Dual Cement (Vivadent) e Porcelite 

Dual Cure (Kerr) e do fotoativado Porcelite Light Activated (Kerr). 

Estes materiais eram fotoativados diretamente (grupo controle) 

ou pela interposição de lâminas de porcelana com espessuras de 

0,5mm, 1mm e 2mm e três diferentes graus de translucidez. As 

análises de dureza Vickers foram realizadas nos períodos de      

5 minutos, 60 minutos e 24 horas. Os resultados mostraram que, 

dos cimentos do grupo controle, o Porcelite  Dual Cure 
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apresentou maiores valores em todos os tempos analisados, 

seguido do Porcelite Light Activated e Dual Cement e que às    

24 horas, todos os cimentos do grupo controle apresentaram 

maior dureza em relação aos demais tempos de análise. Nos 

grupos com interposição de discos de porcelana, não houve 

diferença significativa de dureza entre 5 minutos e 24 horas para 

os cimentos Porcelite Light Activated e Dual Cement enquanto no 

grupo constituído pelo Porcelite Dual Cure, os valores de dureza 

foram maiores após 24 horas em relação aos 5 minutos. O 

aumento de espessura e a redução da translucidez da porcelana 

promoveram redução significativa na dureza de todos os 

cimentos, tendo este efeito sido menos pronunciado no Dual 

Cement. 

 

Em 1994, White et al.57 compararam, in vivo, a 

microinfiltração proporcionada por diferentes tipos de cimentos. 

Molares comprometidos periodontalmente foram preparados e 

moldados para a confecção de coroas metálicas, as quais foram 

cimentadas aos respectivos dentes naturais com o cimento de 

fosfato de zinco Flecks Zinc Cement (Mizzy) e a resina 

modificada por poliácido Infinity (Den-Mat), tendo este último 

sido associado ou não ao adesivo dentinário Tenure (Den-Mat). 
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Após 6 meses, os dentes foram extraídos, corados em solução 

de ni trato de prata a 50% durante 60 minutos e após o 

seccionamento vestíbulo-lingual e mésio-distal foram analisados 

quanto à infiltração marginal. A análise estatística evidenciou 

diferenças significativas entre os materiais empregados, tendo o 

cimento de fosfato de zinco apresentado maior infiltração que os 

demais grupos que, por sua vez, apresentaram comportamentos 

semelhantes. 

 

El-Badrawy & El-Mowafy,18 em 1995, avaliando a dureza 

Knoop dos cimentos resinosos de dupla ativação Dicor MGC 

(Dentsply), Dual Cement (Vivadent), Duo Cement (Coltene), 

Indirect Porcelain System Dentist Bonding kit (3M), Porcelite 

Dual Cure (Kerr), Sono-Cem (Espe) e Twinlook (Kulzer) em 

função do tipo de ativação e de diferentes espessuras (1-6mm) e 

materiais espaçadores nos tempos de 1 hora, 24 horas e 7 dias 

após a espatulação, verificaram que os valores de dureza dos 

grupos não fotoativados foram significativamente menores do 

que os dos grupos fotoativados, tendo as diferenças entre os 

valores numéricos sido mais acentuadas para os cimentos Dual 

Cement, Sono-Cem e Indirect Porcelain System Dentist Bonding 

kit e que a maioria dos cimentos apresentou um aumento nos 
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valores de dureza em função do tempo, para ambos os métodos 

de ativação. Além destas observações, também foi notado que, 

para todos os cimentos, houve uma diminuição gradual dos 

valores de dureza com o aumento da espessura dos espaçadores 

tanto de resina composta quanto de cerâmica, principalmente 

para espessuras maiores que 2-3 mm. 

 

Em 1995, Peutzfeldt40 realizou um estudo para determinar 

o efeito da fotoativação no grau de desgaste e na quantidade de 

duplas ligações remanescentes (C=C) de alguns cimentos 

resinosos de dupla ativação. Para a análise da intensidade do 

desgaste, os cimentos, após espatulação, receberam um dos 

seguintes tratamentos: 1) fotoativação por 90 segundos ou 2) 

protegidos de qualquer luz. Posteriormente, os corpos de prova 

foram armazenados em água a 37ºC durante uma semana e 

então submetidos ao desgaste em uma máquina desenvolvida 

especificamente para ta l finalidade, tendo o mesmo sido 

registrado em micrometros. A avaliação percentual da quantidade 

de dupla-ligações remanescentes foi realizada por meio de 

espectrometria de absorção na região do infravermelho das 

amostras, antes e após a fotopolimerização. Após a análise dos 

dados, a autora observou que, nos cimentos cujo componente 
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químico desencadeador da reação de polimerização era bastante 

eficaz, como o Duo Cement (Coltene), a fotopolimerização não 

diminuiu significativamente o desgaste e nem a quantidade de 

duplas ligações quando comparado com os grupos não 

fotoativados. Por outro lado, nos cimentos Dicor Cement 

(Dentsply), Dual Cement (Vivadent) e Vita Cerec Duo Cement 

(Vita), altamente dependentes da luz, a fotoativação reduziu de 

forma significativa  aqueles dois fatores. 

 

De acordo com a revisão de literatura sobre cimentos 

“adesivos” realizada por Mc Comb,36 em 1996, os cimentos 

resinosos, quando associados a procedimentos de adesão 

comprovados, promovem uma unidade extremamente forte, muito 

retentiva e praticamente insolúvel aos fluidos orais, resultando 

em um selamento efetivo. Além disto, a redução do tamanho das 

partículas e a adição de monômeros diluentes acabaram 

superando os problemas  relacionados à espessura de película 

destes cimentos que até então impediam o assentamento inicial 

das restaurações resultando em linha de cimentação 

considerável. Segundo a autora, nem todos os cimentos de dupla 

ativação apresentam uma polimerização satisfatória quando não 

fotoativados, constituindo-se em um agravante, pois a 
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polimerização completa do cimento é essencial para sua 

resistência, retenção e longevidade das restaurações e quando a 

mesma não ocorre, pode acarretar sensibilidade pós-operatória. 

 

Weisman,54 em 1996 publicou um estudo no qual aplicou 

um questionário para clínicos gerais e protesistas investigando 

quais os materiais mais usados pelos mesmos para determinados 

tipos de procedimentos como em moldagens, confecção de 

provisórios e cimentação de restaurações indiretas metálicas e 

estéticas. Os dados revelaram que a utilização dos cimentos 

resinosos por ambas as categorias de profissionais sobrepujou 

os demais cimentos listados, como ionômeros de vidro 

convencional e modificados, policarboxilato e fosfato de zinco e 

óxido de zinco e eugenol reforçado com EBA e que os 

especialistas (54%) empregam mais este cimento resinoso do 

que os clínicos (39%). Também foi observado, do ano de 1995 

para o de 1996, aumento percentual do emprego dos cimentos 

resinosos, de 43% para 47%, e uma redução de 20% para 16% 

do cimento de fosfato de zinco. A única aplicação para a qual os 

cimentos resinosos perderam sua liderança foi na cimentação de 

próteses parciais fixas extensas, tendo nestes casos os cimentos 
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ionoméricos convencionais sido preferenciais para clínicos (49% 

contra 35%) e especialistas (47% contra 44%).  

 

Em 1997, Cronin & Cagna,12 abordaram os principais 

aspectos que deveriam ser considerados na confecção de 

próteses parciais fixas e fizeram comentários a respeito das 

propriedades dos cimentos disponíveis para a fixação destas 

restaurações, chamando atenção para algumas desvantagens do 

cimento de fosfato de zinco como baixo pH inicial, elevada 

solubilidade ao meio oral e total dependência da geometria dos 

preparos para promover retenção das restaurações. Por estes  

motivos, o emprego deste cimento vem sendo substituído por 

outros materiais presentes no mercado, como  os cimentos 

resinosos e os cimentos de ionômero de vidro convencionais e 

modificados que, segundo os autores, apresentam propriedades 

melhoradas, como maior resistência, menor solubilidade e maior 

capacidade retentiva. 

 

Rosenstiel et al.,43 em 1998, tecendo comentários sobre as 

propriedades dos cimentos empregados na cimentação de 

próteses parciais fixas, afirmaram que a biocompatibilidade dos 

cimentos resinosos depende do seu grau de conversão e que, 
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portanto, a sensibilidade apresentada pelo paciente quando do 

emprego deste material pode estar relacionada à polimerização 

incompleta do mesmo. Estes autores ainda chamam a atenção, 

por meio da citação de alguns trabalhos, a respeito da maior 

capacidade retentiva dos cimentos resinosos adesivos na 

cimentação de infra-estruturas metálicas quando comparados 

com os cimentos resinosos convencionais, ionoméricos e de 

fosfato de zinco. Finalmente discutem a contração de 

polimerização dos cimentos resinosos podendo esta constituir-se 

em um sério problema quando o estresse gerado supera a 

resistência adesiva ou coesiva do agente de cimentação. 

 

Em 1998, Yoshida et al.58 avaliaram a solubilidade de 

alguns tipos de cimentos em duas soluções diferentes. A partir 

dos cimentos Elite Cement 100 (G.C. Corp.), de fosfato de zinco,  

HY-Bond Carbo-Plus (Shofu Inc.), de policarboxilato de zinco, 

Fuji I (G.C. Corp.), de ionômero de vidro e All-Bond C&B (Bisco), 

Panavia 21 (Kuraray) e Super-Bond C&B (Sun Medical), 

resinosos, foram confeccionados discos de 15mm de diâmetro e 

0,6mm de espessura. Os corpos de prova foram armazenados, 

por 24 horas, em ambiente a 37ºC com 100% de umidade 

relativa, e posteriormente imersos, por 30 dias, em 50ml de uma 
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das seguintes soluções: 1) água destilada (pH 5,7) e 2) 0,001 

mol/l de ácido lático (pH 4,0). A porcentagem de solubilidade dos 

cimentos foi obtida calculando-se a diferença entre as massas 

antes e após a imersão dos corpos de prova e multiplicando-a 

por 100. Os autores observaram que, em ambas as soluções, os 

três cimentos resinosos foram menos solúveis do que os demais, 

os quais, por sua vez, apresentaram a seguinte ordem 

decrescente de solubilidade: policarboxilato de zinco, fosfato de 

zinco e ionômero de vidro. 

 

Em 1999, Campos et al.8 avaliaram a infiltração marginal 

de agentes cimentantes em coroas metálicas fundidas. Após a 

realização de preparos cavitários em 20 dentes naturais 

extraídos, coroas em liga de NiCr Durabond MS (Denta l Gaúcho), 

foram confeccionadas e cimentadas nos respectivos dentes com 

os cimentos de fosfato de zinco (S.S.White) e resinoso Panavia 

21 (Kuraray). Os corpos de prova foram então submetidos à 

ciclagem térmica e, a seguir, imersos em solução de azul de 

metileno a 0,5% durante 4 horas. Após o seccionamento 

vestíbulo-lingual, os mesmos foram examinados com lupa de 

aumento para analisar possível infiltração do corante. Os autores 

observaram que todos os corpos de prova do grupo constituído 
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pelo fosfato de zinco apresentaram infiltração atingindo dentina e 

polpa, enquanto no grupo cujas coroas foram cimentadas com 

cimento resinoso, não foi observado qualquer sinal de infiltração. 

 

Diaz-Arnold et al.,14 em 1999, publicaram um artigo 

abordando as principais propriedades dos cimentos empregados 

na cimentação de próteses parciais fixas. Em relação ao cimento 

de fosfato de zinco, sua elevada resistência à compressão (80 a 

110MPa) e adequada resistência à tração (5 a 7MPa) permitem 

que este material seja empregado mesmo em regiões de maior 

esforço mastigatório. Entretanto, sua elevada solubilidade aos 

fluidos bucais, baixo pH inicial e dependência da forma do 

preparo para promover retenção do tipo mecânica são 

considerados aspectos indesejáveis.  Apesar de o cimento de 

policarboxilato de zinco apresentar adesão química às estruturas 

dentais, ser biocompatível ao complexo dentina-polpa e possuir 

maior resistência à tração (8 a 12MPa) em relação ao cimento 

acima, sua menor resistência à compressão (55 a 85MPa) 

acabou limitando seu emprego a regiões de menor força 

mastigatória. Os cimentos de ionômero de vidro apresentam 

maior resistência à compressão (90 a 230MPa), adesão à 

estrutura dental e menor infiltração marginal em relação aos 
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cimentos descritos anteriormente. O grande problema deste 

material, principalmente no caso dos ionômeros convencionais, é 

sua elevada solubilidade quando em contato com umidade 

durante seu período de presa inicial. Finalmente, os cimentos 

resinosos apresentam elevada resistência à compressão e à 

tração diametral, são praticamente insolúveis no meio oral e sua 

união às estruturas dentais se dá por meio de sistemas adesivos. 

Alguns destes materiais contém componentes capazes de 

promover adesão às estruturas metálicas, resultante de ligações 

químicas. Entretanto, determinadas características dos cimentos 

resinosos como desgaste, degradação hidrolítica e contração de 

polimerização geram grande preocupação entre os 

pesquisadores. Diante do exposto, os autores concluíram que 

não existe um cimento ideal para todas as situações clínicas e 

que cada material pode ser considerado fisicamente e 

quimicamente único. 

 

El-Mowafy et al.,19 em 1999, avaliaram a dureza Knoop dos 

cimentos resinosos de dupla ativação Adherence (Confi -Dental 

Products), Choice (Bisco), Duolink (Bisco), Enforce (Dentsply), 

Lute-It (Jeneric Pentron), Nexus (Kerr), Resinomer (Bisco) e 

Variolink (Vivadent) em função do tipo de ativação (dupla ou 
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apenas química) e de diferentes espessuras (1 a 6mm) de discos 

de porcelana que ficavam interpostos entre a fonte de luz e a 

superfície dos cimentos a ser fotoativada. Após a análise nos 

tempos de 1 hora, 24 horas e 7 dias após a espatulação, os 

autores verificaram que, embora todos os cimentos, 

independente da forma de polimerização, tenham mostrado um 

aumento nos valores de dureza em função do tempo, os grupos 

fotoativados apresentaram dureza significativamente maior do 

que os grupos não fotoativados e, para todos os cimentos, houve 

uma diminuição gradual dos valores de dureza com o aumento da 

espessura dos espaçadores. 

 

No estudo de Platt41 publicado em 1999, foram feitos 

comentários a respeito do desempenho dos cimentos resinosos, 

comparando-os com os demais tipos de materiais empregados na 

cimentação de próteses parciais fixas. De acordo com o autor, 

cimentos resinosos com elevado conteúdo de partículas são 

preferíveis quando a degradação hidrolítica e a resistência ao 

desgaste são levados em consideração. Os elevados limite de 

proporcionalidade e resiliência desses cimentos em relação aos 

de fosfato  de zinco e de policarboxilato, além da sua adequada 

resistência à fratura possibilitam seu emprego em regiões de 
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maior esforço mastigatório. Somadas a estas vantagens está o 

fato de que estes materiais têm apresentado menor infiltração 

marginal quando comparados àqueles descritos anteriormente. 

Entretanto, fatores como contração de polimerização, podendo 

resultar em estresse nas interfaces, e baixo módulo de 

elasticidade em comparação ao da dentina, são aspectos de 

relevância. Além disto, estes cimentos resinosos, quando 

“duais”, acabam tendo suas propriedades físicas e biológicas 

comprometidas caso não ocorra uma fotopolimerização 

suficiente. 

 

Em 2001, Caughman et al.10 avaliaram o grau de conversão 

de cimentos resinosos de dupla ativação submetidos a dife rentes 

condições luminosas. Discos confeccionados a partir dos 

cimentos Calibra (Dentsply), Choice (Bisco), Insure (Cosmedent), 

Lute-It! (Jeneric Pentron), Nexus (Kerr) e Variolink II (Vivadent) 

receberam um dos seguintes tratamentos: 1) fotoativação 

durante 40 segundos através de uma matriz transparente de 

poliéster; 2) fotoativação pelo mesmo tempo com interposição de 

uma lâmina de porcelana de 3mm; 3) sem fotoativação, havendo 

apenas gatilho químico para reação de polimerização dos 

materiais. Nas três situações anteriores, os cimentos foram 
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empregados na sua forma dual, diferentemente dos tratamentos 

4 e 5, nos quais utilizou-se apenas a pasta fotoativada, 

repetindo-se as condições descritas nos itens 1 e 2. Após o 

armazenamento dos corpos de prova no escuro e à temperatura 

ambiente durante 7 dias, foi realizada a análise em 

espectrometria de absorção na região do infravermelho para a 

determinação do potencial de conversão dos grupos. A análise 

estatística dos resultados mostrou que em todos os cimentos 

avaliados, a porcentagem de conversão nos grupos cuja ativação 

da reação de polimerização foi exclusivamente química foi 

significativamente menor do que nos “duais” fotoativados através 

da tira matriz ou da interposição da porcelana, com exceção do 

cimento Calibra que, neste último caso, apresentou igualdade 

estatística. 
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2.2. Resistência da união ligas metálicas – 

cimentos 

 

Em 1973, Rochette42 descreveu um método de 

estabilização de dentes anteriores inferiores periodontalmente 

abalados. Para tal fina lidade, foi desenvolvida uma infra-

estrutura em ouro tipo IV, perfurada, promovendo rigidez 

necessária para resistir às forças mastigatórias. Para sua 

fixação, foram aplicados ácido fosfórico a 50% durante 90 

segundos aos dentes e o agente de união Fusion (George 

Products) na superfície interna da estrutura, tendo sido 

empregado como agente cimentante a resina composta Sevriton, 

de ativação química. 

 

Howe & Denehy,26 em 1977, descreveram pela primeira vez 

a técnica do emprego de próteses adesivas para a reabilitação 

de espaços anteriores perdidos, por meio da cimentação das 

mesmas nas superfícies linguais de dentes íntegros com resina 

composta associada ao condicionamento ácido do esmalte. As 

infra-estruturas deveriam conter as perfurações desenvolvidas 

por Rochette, em 1973, para auxiliar na retenção das 
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restaurações, além do jateamento das superfícies, criando 

rugosidades. Entretanto, os autores sabiamente afirmaram que, 

enquanto a durabilidade e resistência destas próteses não 

fossem estabelecidas, nenhuma conclusão em relação à 

longevidade poderia ser antecipada. 

 

Em 1980, Livaditis32 publicou um trabalho descrevendo as 

características principais das próteses adesivas empregadas em 

dentes posteriores, como seus elementos constituintes com suas 

respectivas funções, as perfurações presentes na estrutura 

metálica promovendo retenção do tipo mecânica, as possíveis 

ligas para sua confecção, destacando as vantagens das ligas não 

nobres sobre as nobres, como maior resistência, permitindo 

menores espessuras de meta l e consequentemente desgaste 

reduzido do esmalte. A cimentação foi considerada o fator mais 

crítico no sucesso destas restaurações, apontando para a 

inadequação dos materiais resinosos, que impediam o 

assentamento completo das restaurações em consequência do 

tamanho das partículas. Na tentativa de reduzir a viscosidade 

daqueles materiais, foi recomendada pelo autor uma mistura 

simultânea da resina fluida com composta. Superado este 

obstáculo, as próteses adesivas em dentes posteriores foram 
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consideradas alternativas interessantes às próteses parciais 

fixas. 

 

Tanaka et al.,47 em 1981, avaliaram a eficácia do 

componente 4-META na resistência da união entre resina acrílica 

e liga metálica, empregando diferentes tratamentos de superfície 

e condições de armazenamento. Foram confeccionados discos de 

NiCrBe, os quais receberam um dos seguintes tratamentos: 1) 

polimento com feltro na presença de suspensão aquosa de 

alumina; 2) acabamento com lixa de papel E-240; 3) 

condicionamento com solução de HCl 36% por 48h a temperatura 

ambiente e 4) condicionamento com solução de HCl 36% por 15h 

na presença de 20% de FeCl3. Após este procedimento, metade 

dos discos de cada grupo teve suas superfícies oxidadas com 

HNO3 61% e então barras de resina acrílica foram cimentadas às 

superfícies metálicas por meio de uma das formulações a seguir: 

1) 33g de MMA, 33g de epoxiacrilato e 28,5g de dióxido de 

titânio; 2) idem ao 1 + 5g  de 4-META e 3) SR Pyroplast. Os 

corpos de prova então receberam uma das condições de 

armazenamento: 1) em água a 37ºC durante 1 dia e 

termociclagem (2000 ciclos); 2) em água a 37ºC durante           

30 semanas e 3) em água a 80ºC durante 10 semanas e foram 
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submetidos ao ensaio de tração. A análise dos resultados indicou 

que o 4-META, independente dos tratamentos de superfície e das 

condições de armazenamento, mostrou-se superior, quanto à sua 

resistência, em relação às demais formulações. A associação 

“condicionamento com solução de HCl a 36% e oxidação com 

ácido HNO3 a 61%” promoveu maiores valores de resistência 

quando comparada com os demais tratamentos. O 

armazenamento em água a 80ºC durante 10 semanas mostrou-se 

mais agressivo que as demais condições. 

 

Em 1982, Livaditis & Thompson34 avaliaram a eficácia de 

um método de ataque eletrolítico na resistência da união entre 

liga e resina. A partir da liga de NiCr Biobond C&B (Dentsply), 

foram confeccionados discos, cujas superfícies foram jateadas 

com partículas de óxido de alumínio de 50µm e atacadas 

eletroliticamente com ácido nítrico 0,5mol/L e densidade de 

corrente de 250mA/cm2 durante 5 minutos. Após a limpeza em 

ultra-som dos discos em imersão de solução de HCl 18% durante 

10 minutos, cilindros de resina foram unidos às superfícies 

metálicas tratadas e os corpos de prova tracionados. Segundo os 

autores, os valores de resistência encontrados neste estudo 
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(27,3+ 3,7MPa) foram superiores aos valores de resistência da 

união entre esmalte e resina descritos na literatura. 

 

Thompson et al.,48 em 1983, propuseram-se a desenvolver 

um método conveniente de atacar eletroliticamente ligas não 

nobres e a determinar a resistência da união entre cimento e liga 

empregando diferentes técnicas de condicionamento. Para tal 

finalidade, foram confeccionados discos a partir das ligas 

Rexilium III (Jeneric), de NiCrBe, e Biobond C&B (Dentsply), de 

NiCr. Após o jateamento das superfícies com partículas de óxido 

de alumínio de 50µm, procedeu-se ao ataque eletrolítico com 

uma das seguintes soluções ácidas: 1) ácido nítrico 0,5mol/L; 2) 

ácido nítrico 5mol/L; 3) ácido crômico a 5%; 4) ácido crômico a 

5%  + ácido acético a 0,5% e 5) ácido sulfúrico a 10%. A seguir, 

os discos condicionados foram limpos em ultra-som com solução 

de HCl a 18% e cimentados aos pares com cimento Comspan 

(L.D.Caulk). Posteriormente, os corpos de prova foram 

termociclados e submetidos ao ensaio de tração. Os autores 

observaram que, para a liga Biobond C&B, superfícies mais 

retentivas foram obtidas quando empregou-se ácido nítrico 0,5N 

com densidade de corrente de 250mA/cm2 durante 5 minutos. A 

liga Rexilium III apresentou melhores resultados com a utilização 
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de ácido sulfúrico 10% e densidade de corrente de 300mA/cm2 

durante 3 minutos. 

 

Em 1983, Vermilyea et al.51 verificaram a resistência à 

remoção por tração de infra-estruturas de ouro cimentadas em 

dentes naturais em função do tipo de cimento. Molares extraídos 

receberam preparos para coroas totais e as respectivas infra-

estruturas foram confeccionadas, com ou sem alívio, e 

cimentadas aos dentes com fosfato de zinco Flecks Cement 

(Mizzy), policarboxilato de zinco Durelon (Premier) e óxido de 

zinco reforçado Fynal (L.D.Caulk). Os corpos de prova foram 

armazenados em ambiente a 37ºC com 100% de umidade por        

24 horas e então tracionados. Os resultados mostraram que nos 

grupos não aliviados, o cimento de fosfato de zinco requereu 

maior força (362,74N) para a remoção das infra-estruturas do 

que os cimentos de policarboxilato de zinco (215,69N) e de óxido 

de zinco reforçado (225,49N), os quais apresentaram igualdade 

estatística entre si. Nos grupos nos quais foi realizado alívio, não 

houve diferença entre os cimentos, tendo os mesmos 

apresentado forças de 245,10N, 176,47N e 225,49N, 

respectivamente. O alívio reduziu significativamente a força 

necessária para remoção das infra-estruturas cimentadas com 
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fosfato de zinco, não tendo exercido nenhuma influência nos 

outros cimentos. 

 

Em 1984, Omura et al.38 avaliaram a capacidade de união e 

durabilidade de um cimento adesivo denominado Panavia Ex 

desenvolvido pelos autores. Para tanto, foram confeccionados 

corpos de prova constituídos da união deste cimento aos 

seguintes substratos: dentina humana, esmalte bovino, liga de 

NiCr, liga de ouro e cerâmica Vita. Após armazenamento em 

água a 37ºC durante 24 horas, foi realizado o ensaio de tração. 

Paralelamente, a durabilidade da união do Panavia Ex à liga de 

NiCr foi avaliada, após imersão do conjunto em água por          

24horas, 3, 6 e 9 meses. Os resultados mostraram uma excelente 

propriedade adesiva a todos os substratos empregados, além de 

não ter sido observada degradação da união entre liga de NiCr e 

cimento até 9 meses de armazenamento. 

 

Love & Breitman,35 em 1985, publicaram um estudo no qual 

analisaram a resistência da união entre liga e resina em função 

do tratamento da superfície metálica. Discos da liga Rexilium III 

(Jeneric) foram confeccionados e submetidos aos tratamentos: 1) 

imersão em solução resultante da combinação de ácido nítrico, 
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clorídrico e metanol e 2) ataque eletrolítico com ácido sulfúrico a 

10% e densidade de corrente de 300mA/cm2 por 3 minutos. 

Durante a cimentação, o agente de união Self Cure (L.D.Caulk) e 

o cimento resinoso Comspan (L.D.Caulk) foram misturados 

simultaneamente e os pares de discos unidos. Após o 

armazenamento dos corpos de prova em água à temperatura 

ambiente durante 24 horas, foi realizado o ensaio de tração. Não 

houve diferença estatística entre os dois tratamentos avaliados. 

 

Hill et al.,25 em 1986, pesquisaram o efeito da super ou sub 

estimativa do cálculo da área de superfícies metálicas atacadas 

eletroliticamente, resultando em uma maior ou menor densidade 

de corrente, respectivamente. Discos foram confeccionados a 

partir das ligas Rexilium III (Jeneric Gold), Litecast B (Williams), 

Biobond II (Dentsply) e Talladium (Talladium) de NiCrBe, 

Biobond C&B (Dentsply), de NiCr e Genesis (Jelenko), Vitallium 

(Howmedica) e Cobond (Dentsply), de CoCr e a seguir, tratados 

com: 1) maior densidade de corrente resultante de super 

estimativa em 50% do cálculo da área e 2) menor densidade de 

corrente resultante de sub estimativa em 50% do cálculo da área. 

Posteriormente, pares de discos foram cimentados com o 

cimento Comspan (L.D.Caulk) e após o armazenamento em água 
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destilada a 37ºC por 24 horas, os corpos de prova foram 

submetidos ao ensaio de tração. Resultados obtidos neste 

estudo foram comparados com os obtidos em outro trabalho 

realizado pelo mesmo autor, no qual foi empregada densidade de 

corrente elétrica resultante do cálculo correto da área. A análise 

dos resultados indicou que tanto a super quanto a sub estimativa 

da área afetou a resistência de todas as ligas estudadas, com 

exceção da Vitallium e Genesis, ambas de CoCr. Nas ligas 

Rexilium III e Cobond, a densidade de corrente determinada a 

partir do cálculo correto da área gerou maior resistência em 

relação às demais situações. As ligas Cobond e Genesis 

apresentaram os menores valores de resistência, independente 

da densidade de corrente empregada. 

 

Livaditis,33 em 1986, avaliou o efeito de diferentes 

tratamentos de superfície na resistência à tração da união entre 

cimento e liga. Discos confeccionados com a liga de NiCrBe 

Litecast B (Williams) tiveram suas superfícies jateadas com 

partículas de óxido de alumínio de 50µm e posteriormente 

submetidas a um dos seguintes tratamentos: 1) ataque químico 

com Assure Etch (Williams) nos tempos de 30, 45, 60, 75 e 90 

minutos e 2) ataque eletrolítico. Pares de discos foram então 
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cimentados com Comspan (L.D.Caulk) e a seguir submetidos ao 

ensaio de tração. Após análise estatística dos resultados, o autor 

pôde concluir que até 60 minutos, o ataque químico promoveu 

um aumento progressivo da resistência, não tendo havido 

diferenças significativas nos períodos de 75 e 90 minutos. A 

análise comparativa realizada entre o ataque eletrolítico e o 

ataque químico realizado durante 60 minutos não revelou 

diferença esta tística entre os dois tratamentos. 

 

Em 1987, Pegoraro & Barrack39 avaliaram o efeito de 

diferentes preparos para prótese e dos tratamentos de superfície 

na resistência da interface entre cimentos resinosos e liga. Para 

tal finalidade, dentes naturais receberam um dos seguintes tipos 

de preparo: 1) para prótese adesiva com um apoio oclusal; 2) 

para prótese adesiva com dois apoios oclusais; 3) para prótese 

adesiva com uma caixa proximal e 4) para coroa total. Após a 

confecção das próteses a partir da liga de NiCrBe Litecast B 

(Williams), suas superfícies internas foram submetidas: 1) ao 

jateamento seguido de ataque eletrolítico e aplicação dos 

sistema adesivo Scotchbond (3M Co.) para o cimento Conclude 

(3M Co.) e 2) apenas ao jateamento, para o cimento Panavia Ex 

(Kuraray). Após cimentação, os corpos de prova foram 



 

 

58

armazenados em água por 36 a 48 horas e submetidos ao ensaio 

de remoção por tração. Foi observado que em todos os grupos 

avaliados, independentemente do tratamento de superfície e do 

cimento empregado, as coroas totais solicitaram maiores valores 

de força para sua remoção em relação aos demais tipos de 

restaurações. O Panavia Ex (Kuraray) requisitou maior força que 

o Conclude (3M Co.) nos preparos tipo 3 (1.042,74N e 784,31N) 

e 4 (1.417,06N e 1.096,27N), tendo havido igualdade estatística 

entre os cimentos nos preparos tipo 1 (1.033,82N e 971,47N) e 2 

(971,47N e 1.020,49N). 

 

Em 1987, Feilzer et al.22 avaliaram o estresse de contração 

de polimerização das resinas compostas quimicamente ativadas 

Silar e P10, ambas fabricadas pela 3M, em função das diferentes 

classes de preparos, simuladas por formas cilíndricas de várias 

dimensões. Para tal finalidade, foram confeccionados pares 

idênticos de discos de aço com diâmetros de 5mm, 10mm e 

15mm, os quais eram cimentados, variando-se a distância entre 

os mesmos em 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 

2mm, 2,4mm, 2,5mm, 5mm e 7,5mm, correspondente à altura. 

Uma vez que, segundo os autores, o fator C correspondia à 

relação entre as superfícies unida e livre representada pela 
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equação C=d/2h, sendo “d” o diâmetro dos discos e “h” a 

distância entre os discos, foram obtidos, pela variação destes 

dois fatores, corpos de prova com diferentes valores do fator C. 

O registro do estresse da contração foi realizado continuamente 

com emprego de tensiômetro. A análise dos resultados mostrou 

que houve relação direta entre fator C e estresse gerado, de 

forma que situações representativas das classes I e V, com 

elevado fator C, geraram maior estresse, enquanto as 

relacionadas à classe IV, com baixo fator C, resultaram em 

menor estresse.  

 

Watanabe et al.,53 em 1988, avaliaram o efeito de 

diferentes tratamentos e condições de armazenamento na 

resistência da união entre resina composta, cimento resinoso e 

liga. Para tanto foram confeccionados discos a partir das ligas 

Rexilium III (Williams), de NiCrBe, e Jelenko (J.F.Jelenko), de Au 

tipo IV, cujas superfícies receberam os seguintes tratamentos: 1) 

jateamento ou 2) ataque eletrolítico, ambos para a liga não 

nobre, e 1) jateamento ou 2) eletrodeposição de estanho, para a 

liga nobre. Blocos da resina composta P30 (3M Co.) foram 

cimentados aos discos metálicos usando os cimentos resinosos 

ABC (Vivadent), Conclude (3M Co.), Kerr Maryland Bridge 
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Cement (Kerr), Panavia Ex (Kuraray) e Super Bond C&B (Sun 

Medical), sendo estes dois últimos adesivos. Os corpos de prova 

foram então armazenados por 24 horas à temperatura de 37ºC ou 

durante 30 dias à 70ºC e posteriormente submetidos ao ensaio 

de tração. A análise dos resultados indicou que para todos os 

cimentos e condições de armazenamento, os maiores valores de 

resistência foram obtidos com a liga Rexilium III atacada 

eletroliticamente, a qual apresentou predominância de fratura do 

tipo coesiva do cimento. Em ambas as condições de 

armazenamento, os grupos dos cimentos adesivos obtiveram os 

maiores valores de resistência com predomínio de fratura do tipo 

coesiva, diferentemente dos grupos constituídos pelos demais 

cimentos, que apresentaram predomínio de fratura adesiva em 

todas as condições testadas. 

 

Diaz-Arnold et al.,15 em 1989, realizaram um estudo para 

verificar a influência da termociclagem e do tempo de 

armazenamento na resistência à tração da interface entre 

cimento e liga. Após a confecção de discos com a liga de NiCrBe 

Rexilium III (Williams), os mesmos receberam um dos 

tratamentos: 1) jateamento com partículas de óxido de alumínio 

de 50µm seguido de ataque eletrolítico, nos grupos cimentados 
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com Comspan (L.D.Caulk) e 2) apenas jateamento, naqueles 

cimentados com os cimentos adesivos Panavia Ex (Kuraray) ou 

Super Bond (Sun Medical). Após a cimentação, os corpos de 

prova foram subdivididos quanto às seguintes condições: 1) 2 

dias de armazenamento e não termociclados; 2) 2 dias de 

armazenamento e termociclados; 3) 30 dias de armazenamento e 

não termociclados; 4) 30 dias de armazenamento e 

termociclados. Posteriormente, foram realizados os ensaios de 

tração. A análise dos dados mostrou que menores valores de 

resistência foram encontrados nos grupos cimentados com Super 

Bond e que os grupos constituídos pelo cimento Comspan não 

sofreram influências da termociclagem e do tempo de 

armazenamento, diferentemente dos demais grupos que 

apresentaram diminuição significativa da resistência aos 30 dias 

de armazenamento, não tendo a termociclagem exercido 

influência nestes dois cimentos adesivos. 

 

Em 1989, El-Sherif et al.21 analisaram a resistência à 

tração de retentores de prótese adesiva confeccionados com liga 

Rexilium III (Jeneric Co.), de NiCrBe, cimentados em dentes 

naturais. Para tal finalidade, os dentes foram preparados e as 

restaurações confeccionadas tendo recebido um dos seguintes 
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tratamentos: 1) jateamento com partículas de óxido de alumínio 

de 50µm seguido de ataque eletrolítico e 2) jateamento com 

óxido de alumínio de 50µm seguido de condicionamento químico 

com Met Etch (Gresco). A cimentação foi realizada empregando-

se o cimento Comspan (L.D.Caulk) e os corpos de prova foram 

armazenados em água à temperatura ambiente por 72 horas para 

então serem submetidos ao ensaio de tração. Os autores 

observaram que a resistência do grupo tratado com Met Etch 

(472,55N) foi significativamente maior do que a do grupo tratado 

eletroliticamente (263,72N). 

 

Em 1990, Krueger et al.30 analisaram a resistência à tração 

da união entre liga e cimento em função de diferentes 

tratamentos da superfície metálica. Foram confeccionados discos 

a partir da liga de NiCrBe Rexilium III (Jeneric Gold Co.), os 

quais, após jateamento com partículas de óxido de alumínio de 

50µm, foram submetidos ao ataque eletrolítico ou ao 

condicionamento químico com Etch-It (American Dental Supply), 

sendo este último empregado das seguintes formas: 1) uma 

aplicação à temperatura ambiente); 2) uma aplicação à 

temperatura de +43ºC; 3) duas aplicações à temperatura 

ambiente e 4) duas aplicações à temperatura de +43ºC. Após a 
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cimentação dos pares de discos com Comspan, os corpos de 

prova foram armazenados em água deionizada durante 85 horas, 

termociclados e submetidos ao ensaio de tração. Os autores 

observaram que não houve diferenças significativas de 

resistência entre os grupos, com exceção daquele tratado com 

uma única aplicação do Etch-It à temperatura ambiente, que 

apresentou menor resistência.  

 

Em 1990, Atta et al.5 estudaram as resistências à tração e 

ao cisalhamento da união entre a liga de NiCr Microbond NP 2 

(Austenal Cental Inc.) e os cimentos resinosos Panavia Ex 

(Kuraray), Super Bond C&B (Sun Medical) e ABC Cement 

(Vivadent). Após a confecção e jateamento com partículas de 

óxido de alumínio de 50µm de discos metálicos, os mesmos 

foram cimentados aos pares com os materiais descritos 

anteriormente e armazenados em uma das seguintes condições: 

1) em água durante 7 dias a 25 + 2ºC; 2) semelhante ao 

tratamento anterior, porém com termociclagem e 3) em água 

durante 6 meses a 37 + 2ºC. Transcorrido o período de 

armazenamento, os corpos de prova foram submetidos aos 

ensaios de tração e de cisalhamento. A análise estatística dos 

resultados revelou que o cimento Panavia Ex apresentou valores 



 

 

64

de resistência, nos dois testes, estatisticamente superiores em 

relação aos demais cimentos e não sofreu influência das 

condições de armazenamento. As menores resistência foram 

encontradas nos grupos constituídos pelo ABC Cement tendo as 

mesmas sofrido redução após armazenamento em água durante 

6 meses. Da mesma forma que o Panavia Ex, as condições de 

armazenamento não influenciaram negativamente as resistências 

do cimento Super Bond C&B. 

 

Aquilino et al.,3 em 1990, compararam as resistências à 

tração da união entre cimento e liga em função do tipo de 

tratamento da superfície metálica. Foram confeccionados discos 

a partir da liga Rexilium III (Jeneric), de NiCrBe, os quais, após 

jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50µm, 

receberam um dos seguintes tratamentos: a) ataque eletrolítico; 

2) condicionamento ácido com Etch-It (American Dental Supply); 

3) condicionamento ácido com Met-Etch (Gresco Products); 4) 

condicionamento ácido com Quick-Etch (Horizon Products). 

Pares de discos foram cimentados com o cimento Comspan 

(L.D.Caulk), armazenados em água deionizada a 37ºC por        

24 horas e termociclados para o ensaio de tração. Os autores 

concluíram que a resistência à tração dos grupos atacados 
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eletroliticamente foi significativamente maior que a dos 

quimicamente tratados e que não houve diferença entre os 

valores de resistência dos três géis para condicionamento 

químico. Além disto, observaram que a análise de fratura revelou 

falhas do tipo adesiva em todos os grupos estudados. 

 

Em 1991, El-Sherif et al.20 avaliaram o efeito de três 

tratamentos superficiais e de quatro cimentos resinosos na 

retenção de retentores de próteses adesivas confeccionados com 

a liga Rexilium III (Jeneric Gold Co.), de NiCrBe, cimentadas em 

dentes naturais. Para esta finalidade, foram preparados 120 

dentes naturais para a confecção das restaurações, cujas 

superfícies receberam um dos tratamentos a seguir: 1) 

jateamento com partículas de óxido de alumínio de 250µm; 2) 

incorporação de cristais de sal (Virginia) com tamanho variando 

entre 150 a 250µm e 3) ataque eletrolítico. Após a cimentação 

com os cimentos resinosos: 1) Comspan (L.D. Caulk); 2) Panavia 

Ex (Kuraray); 3) Microfill Pontic (Kulzer) e 4) Conclude (3M), os 

corpos de prova foram armazenados em água a temperatura 

ambiente por 72 horas e posteriormente submetidos ao ensaio de 

tração. A análise dos resultados revelou que os grupos jateados 

e os atacados eletroliticamente apresentaram, respectivamente, 
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os maiores e menores valores de resistência, para todos os 

cimentos. O cimento Panavia Ex, que apresentou valores de 

força de 514,70N, 428,43N e 174,51N correspondentes aos 

tratamentos 1, 2 e 3 e o Comspan, com 500,98N, 340,20N e 

263,72N comportaram-se significativamente melhor do que os 

cimentos Conclude e Microfill Pontic, que alcançaram valores de 

390,20N, 334,31N e 115,69N, e de 441,12N, 310,78N e 103,92N, 

respectivamente. 

 

Em 1991, Aquilino et al.4 realizaram um estudo com o 

objetivo de determinar a resistência à fadiga, bem como avaliar a 

resistência à tração da união entre cimento e liga, empregando-

se diferentes tratamentos superficiais. Para isto foram 

confeccionados pares de discos metálicos os quais foram 

cimentados entre si com os cimentos Panavia Ex (Kuraray), 

Comspan (L.D. Caulk) e Super Bond (Sun Medical) após os 

seguintes tratamentos : 1) jateamento para os cimentos adesivos 

e 2) ataque eletrolítico ou 3) ataque químico, para o cimento 

convencional. Após a cimentação, os corpos de prova foram 

armazenados em água deionizada a 37ºC durante 72 horas. 

Decorrido este período, foi realizado o ensaio de resistência à 

fadiga, estabelecendo-se 1000 ciclos, 0,36 Hz de frequência e 
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60% da carga estabelecida em ensaio de tração. No ensaio de 

resistência à tração, foram empregados os corpos de prova que 

resistiram ao ensaio de fadiga, e adicionalmente foram 

confeccionadas cinco amostras nas mesmas condições citadas 

anteriormente, porém sem terem sido fadigadas. De acordo com 

os resultados obtidos, o cimento Super Bond apresentou menor 

resistência à fadiga em relação aos demais cimentos. Não houve 

diferença estatística de resistência à tração entre os grupos 

fadigados e não fadigados para os cimentos Panavia Ex e 

Comspan, contrariamente ao cimento Super Bond, que sofreu 

influência da fadiga. 

 

Davidson et al.,13 em 1991, analisaram o estresse de 

contração em dois tipos de cimentos empregados em diferentes 

espessuras. Discos de aço inoxidável foram obtidos, jateados 

com partículas de óxido de alumínio de 250µm, submetidos à 

eletrodeposição de estanho com o aparelho Kura-Ace (Kuraray) e 

posteriormente cimentados aos pares com os cimentos resinoso 

Panavia Ex (Kuraray) e ionomérico convencional Fuji I-New (GC 

Int. Co.), variando-se a espessura de película em 30, 50, 100 e 

200µm. O registro do estresse gerado pela polimerização destes 

materiais iniciou dois minutos após a espatulação dos mesmos.  
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A análise dos resultados mostrou que camadas mais espessas de 

cimento promoveram maior desenvolvimento de estresse no Fuji 

I-New e menor, no Panavia Ex, tendo ocorrido comportamento 

inverso quando menores espessuras foram empregadas. O 

estresse gerado durante a reação dos cimentos trouxe 

consequências negativas nas resistências coesiva do ionômero 

de vidro e adesiva do cimento resinoso, tendo os autores 

relacionado estes comportamentos à capacidade de os materiais 

estabelecerem uma união ao substrato dentinário antes do início 

do estresse. 

 

Em 1991, Diaz-Arnold et al.16 avaliaram o efeito de 

diferentes espessuras de película na resistência à tração da 

união entre cimento e liga. Foram confeccionados pares de 

discos a partir da liga Rexilium III (Jeneric Gold), de NiCrBe, 

cujas   superfícies   foram   jateadas   com   partículas  de  óxido  

de alumínio de 50µm e posteriormente cimentadas com o  

cimento resinoso Panavia Opaque (Kuraray), variando-se as 

espessuras em 20, 50, 80, 110, 140 e 200µm. Os corpos de 

prova foram termociclados durante 24 horas e então 

armazenados em água deionizada por 28 dias. Após este 

período, os mesmos foram submetidos ao ensaio de tração e as 
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superfícies metálicas analisadas quanto ao tipo de fratura. Os 

autores observaram um aumento progressivo da resistência de 

20µm a 80µm, seguido de declínio significativo a partir deste 

valor. Todas as fraturas ocorreram na interface entre superfície 

metálica e cimento. 

 

Em 1992, Verzijden et al.52 propuseram-se a avaliar o 

desenvolvimento do estresse de contração de polimerização em 

uma estrutura rígida e a resistência à tração da união entre liga 

metálica e os cimentos resinosos de ativação química Panavia 

Ex (Kuraray) e Clearfill F2 (Kuraray) e do de dupla ativação 

Microfill Pontic C (Kulzer) após vários tratamentos dos 

substratos. Foram confeccionados discos de NiCr da marca 

comercial Wiron 77 (Bergo), os quais foram submetidos aos 

seguintes tratamentos: 1) ataque eletrolítico; 2) jateamento com 

partículas de óxido de alumínio de 50µm; 3) jateamento seguido 

de deposição da camada SiOx ; 4) jateamento seguido de 

eletrodeposição de estanho, com exceção dos grupos 

constituídos pelo Microfill Pontic C, que receberam apenas os 

tratamentos 2 e 3. A seguir, os pares de discos foram 

cimentados, estabelecendo-se uma distância de 200µm entre 

suas superfícies, e a quantificação do estresse realizada por 
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meio de tensiômetro durante 30 minutos. Posteriormente, os 

grupos cujos discos não sofreram separação, foram submetidos 

ao ensaio de tração. Os autores puderam observar que, durante 

a polimerização dos cimentos resinosos, o estresse de contração 

competiu com as resistências adesiva e coesiva destes materiais 

e que em todas as condições experimentais, porém em menor 

número no caso do grupo constituído pelo Panavia Ex, houve 

rompimento de corpos de prova, impossibilitando os mesmos de 

participarem do ensaio de tração. Além disto, também foi notado 

que maiores valores de resistência foram alcançados pelos 

grupos que receberam como tratamento deposição da camada 

SiOx . Nestes grupos, a resistência adesiva dos cimentos foi 

predominantemente maior do que sua resistência coesiva, 

enquanto nos demais grupos houve predominância de fratura do 

tipo adesiva. 

 

Gorodovsky & Zidan,23 em 1992, analisaram a resistência 

da união de coroas totais cimentadas em molares extraídos, bem 

como sua qualidade marginal. Posteriormente ao preparo dos 

dentes e confecção das restaurações em liga de ouro cerâmico, 

as mesmas foram cimentadas empregando-se um dos seguintes 

cimentos: de fosfato de zinco Flecks (Mizzy), de ionômero de 
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vidro Ketac Cem (ESPE), resinoso Comspan (L.D.Caulk) com e 

sem sistema adesivo dentinário Prisma Bond (L.D.Caulk) e 

resinoso adesivo Superbond C&B (Sun Medical). Os corpos de 

prova foram armazenados em água deionizada a 37ºC por 7 dias 

e então submetidos ao ensaio de remoção por tração. Para a 

obtenção dos valores de resistência, foi empregada, para o 

cálculo da área, a fórmula: π  (r1 +r2) √h2 +(r1 -r2) + π  (r2)2, na qual 

r1, r2 e h correspondiam, respectivamente ao raio da base, raio 

do topo e altura do preparo. Para a avaliação da qualidade 

marginal, coroas foram cimentadas aos respectivos dentes 

apenas com Flecks, Ketac Cem e Comspan e, após o 

armazenamento dos corpos de prova em água destilada por       

6 semanas, as margens das restaurações foram friccionadas com 

ácido fosfórico a 0,5% por 5 segundos e analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura. A análise dos dados 

mostrou, em ordem decrescente de resistência, a seguinte 

sequência: Superbond C&B (6,4 MPa), Comspan (4,21 MPa), 

Comspan associado ao Prime Bond (4,01 MPa), Ketac Cem  

(3,12 MPa) e Flecks (3,08 MPa). Na análise da qualidade das 

margens, o cimento resinoso não apresentou sinais de 

degradação, diferentemente dos cimentos de fosfato de zinco e 
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de ionômero de vidro, tendo este último apresentado degradação 

mais severa. 

 

Objetivando avaliar a influência de diferentes marcas 

comerciais de cimentos na adaptação e na resistência à remoção 

por tração de coroas totais confeccionadas com liga de ouro tipo 

III, Tjan & Li,49 em 1992, realizaram um estudo no qual dentes 

naturais foram preparados e, após a confecção das respectivas 

restaurações, foi determinada, no aparelho Digimatic (Mitutoyo), 

a distância entre duas marcações pré-estabelecidas, uma no 

dente e outra na coroa, correspondendo à adaptação antes da 

cimentação. As coroas então foram jateadas internamente com 

partículas de óxido de alumínio de 50µm nos grupos constituídos 

pelos cimentos Fosfato de Zinco (Flecks) e Comspan (L.D. 

Caulk) e, no caso do cimento Panavia Ex (Kuraray), 

adicionalmente foram submetidas à eletrodeposição de estanho. 

Após a cimentação, foi realizada nova leitura da distância entre 

os pontos determinados. Os corpos de prova foram armazenados 

em água a 37ºC durante 21 dias e posteriormente, submetidos ao 

ensaio de remoção por tração. Os autores verificaram que, 

enquanto os cimentos resinosos apresentaram comportamento 

favorável à adaptação das coroas totais, o cimento de fosfato de 
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zinco impediu o assentamento total das mesmas. Em relação à 

resistência à remoção por tração, o Panavia Ex (820,59N) 

apresentou valores estatisticamente superiores aos cimentos 

Flecks (470,59N) e Comspan (519,61N), os quais não 

apresentaram diferenças estatísticas entre si. 

 

Imbery et al.,28 em 1992, realizaram um estudo com a 

intenção de avaliar a resistência à tração da união entre ligas 

metálicas e cimentos resinosos em função dos diferentes 

tratamentos superficiais. Para isto, foram confeccionados pares 

de discos com as ligas Rexilium III (Jeneric), de NiCrBe, e 

Olympia (Jelenko), de AuPd, os quais foram submetidos aos 

seguintes tratamentos: 1) jateamento ou 2) deposição de camada 

de SiOx , empregando-se, para cimentação, os materiais Panavia 

Ex (Kuraray), C&B Metabond (Sun Medical) e Comspan (L.D. 

Caulk), sendo este último também utilizado em superfícies 

atacadas eletroliticamente (grupo controle). Especificamente no 

grupo da liga nobre cimentada com Panavia Ex, a superfície 

jateada foi submetida à eletrodeposição de estanho, de acordo 

com as recomendações do fabricante. Os corpos de prova foram 

termociclados e submetidos ao ensaio de tração. A análise 

estatística mostrou que maiores resistências foram encontradas, 
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na liga de NiCrBe, pelos grupos constituídos pelo cimento C&B 

Metabond, não tendo havido diferença estatística entre os 

tratamentos, e na liga de AuPd, pela associação do Panavia Ex 

às superfícies jateadas e submetidas à eletrodeposição de 

estanho. 

 

Kern & van Thompson,29 em 1994, realizaram um estudo 

com a proposição de avaliar a resistência à tração da união entre 

discos metálicos confeccionados a partir da liga Wiron 99 

(Bergo) e cilindros da resina composta Clearfill FII (Kuraray), 

realizada pelo emprego dos cimentos resinosos Twinlook 

(Heraeus Kulzer), Panavia Ex (Kuraray) e pelo cimento 

experimenta l Panavia TPN-S (Kuraray), em função das seguintes 

condições de armazenamento: 1) 1 dia de armazenamento em 

saliva artificial; 2) 30 dias de armazenamento nas mesmas 

condições, porém submetendo os corpos de prova à 

termociclagem (7500 ciclos) e 3) 150 dias de armazenamento e 

37500 ciclos. Além destas variáveis, também foi avaliado o efeito 

do tratamento superficial da liga, de forma que nos grupos 

constituídos pelos cimentos Panavia Ex e Panavia TPN-S, as 

superfícies foram apenas jateadas, e no grupo formado pelo 

Twinlook, foi realizado um dos quatro tratamentos : 1) 
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jateamento; 2) jateamento e silanização; 3) jateamento, emprego 

do sistema Rocatec (Espe) e silanização e 4) semelhante ao 3, 

porém empregando-se o sistema Silicoater MD (Heraeus Kulzer). 

Após a análise dos resultados, observou-se que os grupos 

cimentados com Twinlook, cujas superfícies metálicas foram 

jateadas, ou jateadas e silanizadas, apresentaram os menores 

valores de resistência, tendo os mesmos sido reduzidos com 

aumento do tempo de armazenamento. A aplicação da camada 

de sílica aumentou significativamente a resistência dos grupos 

cimentados com Twinlook, não apresentando uma redução da 

resistência em função das condições de armazenamento. Nas 

superfícies submetidas apenas ao jateamento, os grupos 

constituídos pelos cimentos Panavia Ex e Panavia TPN-S 

mostraram valores significativamente superiores aos obtidos com 

o cimento Twinlook, embora o grupo do cimento adesivo 

experimental tenha mostrado uma diminuição da resistência com 

o aumento do tempo de armazenamento. A análise em 

microscopia de luz mostrou um predomínio de fratura do tipo 

coesiva do cimento em todos os grupos, com exceção daqueles 

constituídos pelo Twinlook, cujas superfícies foram jateadas, ou 

jateadas e silanizadas. 
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Alster et al.,1 em 1995, estudaram o desenvolvimento do 

estresse de contração e a resistência à tração de uma resina 

composta quimicamente ativada – Clearfil F2 (Kuraray) em 

função de várias espessuras de material. Foram confeccionados 

discos metálicos, cujas superfícies foram jateadas com partículas 

de óxido de alumínio de 80µm e silanizadas com Silicoater 

(Kulzer) para posterior inserção da resina composta nas 

espessuras de 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700µm, 1,4mm 

e 2,7mm. O desenvolvimento do estresse foi registrado durante 

20 minutos e, após este período, os corpos de prova eram 

submetidos ao ensaio de tração. Complementarmente foi 

realizada análise da fratura em microscopia de luz. De acordo 

com os dados obtidos, os autores puderam observar que 

espessuras menores de resina geraram maior estresse de 

contração, porém os valores registrados foram inferiores aos da 

resistência do conjunto, não havendo, portanto, falhas 

espontâneas dos corpos de prova. Além disto, observaram que a 

resistência à tração variou inversamente com a espessura de 

película e que o aumento da espessura da resina resultou em 

uma diminuição da resistência coesiva da mesma e em maior 

concentração de estresse de cisalhamento da interface, 

predominando falhas do tipo adesivas. 
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Em 1995, Coelho et al.11 publicaram um trabalho cujo 

objetivo foi analisar o efeito de diferentes tratamentos de 

superfície na união entre a liga Durabond (Dental Gaúcho), de 

NiCr, e cimento resinoso. Para isto, foram confeccionados discos 

metálicos, os quais receberam um dos seguintes tratamentos:   

1) jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50µm;     

2) jateamento com 50% de partículas de óxido de alumínio e 50% 

de partículas de pérola de vidro e 3) jateamento com partículas 

de pérolas de vidro. Posteriormente  ao jateamento, as 

superfícies foram limpas em ultra-som com água destilada 

durante 2 minutos e, a seguir, os pares de discos foram 

cimentados com Panavia Ex (Kuraray). Os corpos-de-prova foram 

armazenados em água destilada a 37ºC por um período de       

24horas e submetidos ao ensaio de tração. Os resultados 

mostraram que maiores valores de resistência foram alcançados 

empregando-se partículas de óxido de alumínio ou uma 

associação destas partículas com as de pérolas de vidro, tendo o 

uso isolado destas últimas diminuído significativamente a 

resistência da união, tendo este comportamento sido justificado 

pelos autores pela menor abrasividade das mesmas, promovendo 

mais um alisamento das superfícies do que a criação de 

rugosidades. 
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Rubo & Pegoraro,44 em 1995, avaliaram a influência de 

dois tratamentos superficiais na resistência de união entre o 

cimento resinoso Panavia Ex (Kuraray) e as ligas  Durabond MS 

(Dental Gaúcho), Unibond (Unitek Co.), ambas de NiCr, Biobond 

II (Dentsply) e Co Span VS (Ceramometal Ltda), de NiCrBe, 

Duracast (Dental Gaúcho), de CuAl, e as nobres, Wilkinson 

(Coimpa), de AuAgCu, e a Degudent U (Coimpa), de AuPtPd. Os 

discos metálicos, confeccionados a partir destas ligas tiveram 

suas superfícies jateadas ou jateadas e limpas em ultra-som 

durante 2 minutos em água destilada. Posteriormente à 

cimentação dos pares de discos, os corpos de prova foram 

armazenados em água durante 24 horas e após, submetidos ao 

ensaio de tração. Os grupos constituídos pelas ligas de NiCr e 

NiCrBe apresentaram os maiores valores de resistência, 

independente do tipo de tratamento. A limpeza com ultra-som 

não promoveu um aumento da resistência de união das ligas 

estudadas, com exceção da liga Degudent U. A liga Duracast 

apresentou menor resistência em relação às ligas de NiCr e 

NiCrBe, porém seus valores foram semelhantes aos da liga 

Wilkinson e superiores aos da liga Degudent U. 
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Em 1996, Diaz-Arnold et al.17 desenvolveram um estudo 

com o objetivo de avaliar a influência de diferentes tratamentos 

superficiais na composição e espessura da camada de óxidos, 

bem como na resistência de união entre o cimento Panavia 21 

(Kuraray) e a liga de NiCrBe, Rexilium III (Jeneric Pentron). Para 

tal finalidade, foram confeccionados corpos de prova cilíndricos 

para ambas as análises, empregando-se os seguintes 

tratamentos nas superfícies metálicas: (1) nenhum tratamento 

(grupo controle), (2) queima ao ar, em forno de porcelana (650º a 

1000ºC), (3) queima a vácuo, no mesmo forno e temperatura 

citados anteriormente, (4) queima ao ar seguida de jateamento 

com partículas de óxido de alumínio de 50µm; (5) queima a 

vácuo seguida de jateamento (50µm); (6) queima ao ar seguida 

de jateamento com partículas de óxido de alumínio de 280µm; (7) 

queima a vácuo, seguida de jateamento (280µm); (8) ausência de 

oxidação no forno e superfícies jateadas (50µm) e (9) ausência 

de oxidação no forno e superfícies jateadas (280µm). A análise 

das superfícies foi realizada por meio de espectrometria, 

enquanto para os ensaios de tração, cilindros foram cimentados 

aos pares, armazenados em água por 30 dias e tracionados. Os 

resultados revelaram diferenças na composição e espessura da 

camada de óxidos com os diversos tratamentos. A oxidação no 
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forno aumentou a quantidade de berílio e a espessura da camada 

de óxidos na superfície, enquanto o jateamento com partículas 

de ambos os tamanhos reduziu significativamente a espessura 

daquela camada e resultou em superfícies contendo elevadas 

quantidades de alumínio. Os resultados de resistência revelaram 

que, com exceção do grupo controle, que apresentou os menores 

valores, os tratamentos avaliados foram estatisticamente 

semelhantes. 

 

Em 1996, Imbery & Eshelman,27 realizaram um histórico da 

evolução das diferentes técnicas de retenção entre ligas 

metálicas e resinas, chamando a atenção para os aspectos 

positivos e negativos de cada uma, bem como suas indicações, 

além de comentar as propriedades dos cimentos resinosos 

desenvolvidos inicialmente para a cimentação de próteses 

adesivas. Baseados na literatura e considerando todos os 

métodos de retenção e tipos de ligas metálicas disponíveis, 

algumas associações apresentaram resultados mais positivos 

que outras, como jateamento ou deposição da camada de SiOx  

para as ligas de metais não nobres e eletrodeposição de 

estanho, nas ligas nobres, empregando-se na sequência 

cimentos resinosos denominados adesivos que possuem 
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componentes capazes de interagir quimicamente com as 

superfícies metálicas tratadas, como MDP e 4-META, 

encontrados nos cimentos Panavia Ex e C&B Metabond, 

respectivamente. Entretanto, os autores lembram da falta de 

padronização das metodologias, permitindo uma comparação 

reservada dos resultados. 

 

Ayad et al.,6 em 1997, avaliaram o efeito das pontas de 

acabamento e do tipo de cimento na resistência à remoção por 

tração de coroas de ouro tipo III cimentadas em dentes 

anteriores. Os preparos foram realizados com pontas 

diamantadas, de tungstênio ou carbide e posteriormente 

moldados para confecção das restaurações que foram 

cimentadas com os cimentos de fosfato de zinco Flecks (Mizzy), 

ionomérico convencional Ketac-Cem (Espe) e Panavia Ex 

(Kuraray). Antes do ensaio, os corpos de prova foram 

armazenados em ambiente a 37ºC, com 100% de umidade por 24 

horas e termociclados. A análise dos resultados revelou valores 

de força, empregando-se respectivamente as pontas carbide, de 

tungstênio e diamantadas, de 372,90N, 348,30N e 351,60N para 

Panavia Ex, de 298,90N, 265,60N e 308,50N para Ketac-Cem e 

de 312,80N, 201,60N e 213,90N para Flecks, tendo o Panavia Ex 
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apresentado maior capacidade retentiva que os demais cimentos, 

com exceção apenas dos grupos em que foi empregada ponta 

diamantada, onde houve semelhança estatística entre os 

cimentos ionomérico e resinoso. Os diferentes tipos de ponta 

avaliados não interferiram nos grupos constituíd os pelo Panavia 

Ex e pelo Ketac-Cem, tendo todavia exercido influência no 

fosfato de zinco que apresentou melhor comportamento com a 

ponta carbide, explicado pela criação de sulcos horizontais, na 

superfície do preparo, nos quais o cimento era depositado, 

resultando em maior imbricação mecânica. 

 

Sen et al.,46 em 2000, analisaram a resistência à tração de 

diferentes ligas metálicas cimentadas em esmalte com os 

cimentos resinosos Super-Bond  (Sun Medical Co.) e Panavia-Ex 

(Kuraray Co.). Para este estudo, as superfícies de esmalte foram 

condicionadas com ácido fosfórico e discos confeccionados com 

as ligas Deva-M (Degussa), de AuPd, Bond on 4 (Degussa), de 

Pd, e Remanium (Dentaurum), de NiCr, foram obtidos pelo 

processo de fundição e, posteriormente, jateados com partículas 

de óxido de alumínio de 250µm. Após a cimentação, os corpos 

de prova foram armazenados em água destilada por um período 

de 2 meses, durante o qual, foram submetidos à termociclagem.  



 

 

83

A análise dos resultados indicou não haver diferença signi ficante 

no comportamento dos dois cimentos, dentro de cada tipo de liga 

estudado. Além disto, observou-se que houve uma relação 

inversamente proporcional entre a nobreza das ligas e os valores 

de resistência à tração, independente do cimento empregado. A 

análise em microscopia eletrônica de varredura revelou que a 

maior parte das fraturas ocorreu na interface cimento-liga, não 

tendo, nas ligas nobres, havido remanescentes de cimento na 

superfície dos metais, enquanto na liga de NiCr, parte do agente 

de cimentação ficou aderido na superfície do metal, indicando 

que a resistência da interface superou a resistência coesiva dos 

cimentos. 
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3. Proposição 

 

 
Com base no que foi discutido até o momento, julgou-se 

oportuno: 

 

1. Analisar, por meio de ensaio de dureza, o grau de 

polimerização de cimentos resinosos em função dos 

métodos de ativação, nos tempos imediato, 1hora,           

2horas, 24horas e 7dias. 

 

2. Avaliar a resistência à remoção por tração de coroas de 

NiCr fixadas em troquéis metálicos com diferentes 

agentes de cimentação. 
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4. Material e método 

 

 

4.1. Ensaio de dureza 

 
Para esta avaliação, as pastas base e reagente dos 

cimentos resinosos apresentados na Tabela 1 foram 

proporcionadas em massa em uma balança Gehaka modelo 

BG400 (São Paulo, Brasil), com sensibilidade de 0,001g. 

 

Tabela 1 – Cimentos resinosos avaliados  

Cimentos Fabricante  Sistema de ativação 

Scotchbond Resin Cement 3M Co., USA químico e fotoquímico 

Enforce Dentsply International, Pa.  químico e fotoquímico 

Panavia F Kuraray Co., Japan químico e fotoquímico 

Cement -It  Jeneric Pentron,USA químico 

 

Em seguida, as mesmas foram espatuladas durante          

20 segundos e os cimentos inseridos no interior de matrizes 

confeccionadas em resina acrílica apresentando cavidades 

cilíndricas de 4,0 mm de diâmetro por 2,0 mm de profundidade 
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(Figura 1), sobre as quais foram consecutivamente posicionados, 

tira matriz de poliéster, lâmina de vidro para microscopia óptica, 

suporte metálico com abertura permitindo a fotopolimerização e 

massa de 1kg para o escoamento uniforme do material e 

obtenção de uma superfície lisa e plana para a realização das 

leituras (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 Os procedimentos descritos no parágrafo anterior, com 

exceção do proporcionamento, foram realizados em ambiente 

isento de luz no comprimento de onda da fotoativação, no interior 

de uma caixa de revelação radiográfica.  

 

 

 

Figura 1 – Inserção do cimento 
Figura 2 – Conjunto para dureza 
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Posteriormente, os corpos de prova receberam um dos 

seguintes tratamentos: 1) fotoativação durante 60 segundos pelo 

aparelho fotopolimerizador modelo Curing Light 2500 (3M Co., 

St. Paul, Minn., USA), tendo as intensidades de luz sido medidas 

em radiômetro ao início e ao término do ensaio em questão, 

apresentando valores de 513 mW/cm2 e 510 mW/cm2, 

respectivamente, e 2) ativação exclusivamente química tendo, 

nestes casos, o conjunto sido mantido no interior da caixa sob a 

atuação da massa do conjunto pelo mesmo período de tempo da 

fotoativação.  

Uma vez que o cimento resinoso Cement-It possui apenas 

ativação química, o mesmo apenas recebeu o tratamento descrito 

no grupo 2.  

A sequência de confecção das amostras, quanto à marca 

comercial dos cimentos e tratamento, foi estabelecida por meio 

de sorteio aleatório. 

Após os corpos de prova terem sido submetidos a um dos 

tratamentos anteriormente descritos, os mesmos foram 

armazenados, a seco, em frascos escuros mantidos em estufa à  

37º C, aguardando o momento das leituras, que foram realizadas 

nos seguintes tempos após a espatulação dos cimentos: a) 

imediato, correspondendo ao tempo de presa indicado pelos 
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fabricantes, sendo de 5 minutos para Cement-It, de 6 minutos 

para Enforce e Panavia F e de 10 minutos para Scotchbond 

Resin Cement, b) 1 hora, c) 2 horas, d) 24 horas e e) 7 dias. 

Foi empregado, para este ensaio, aparelho de dureza Otto 

Wolpert – Werke, tipo  M-Testor (Ludwigshafen – Alemanha) 

equipado com diamante Vickers e carga de 30gf aplicada durante 

30 segundos. 

Para as medidas de dureza, as superfícies dos corpos de 

prova foram divididas em quadrantes, em cada qual foram 

realizadas três leituras. Cada condição experimenta l continha 

cinco amostras. 

 

4.2. Ensaio de resistência à remoção por 

tração 

 

 Neste ensaio, foram confeccionados 50 conjuntos 

constituídos de dois elementos: a) troquel esquemático e b) 

coroa esquemática, ambos confeccionados em liga de NiCr 

Durabond (Dental Gaúcho, Marquart & Cia Ltda, Brasil).  
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O troquel representava um preparo para coroa total com 

dimensões de 7,8mm de diâmetro maior, 7,1mm de diâmetro 

menor e 5,0mm de altura, angulação das paredes axiais de 6º e 

término cervical em ombro reto de 1,0mm (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os troquéis foram obtidos a partir de uma matriz metálica 

bipartida apresentando em seu interior um molde de um dente 

preparado com as características especificadas anteriormente 

(Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Troquel e respectiva coroa 

Figura 4 – Matriz metálica 
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No aparelho Dippy pro (Yeti Dental), a cera VKS Wachse 

(Yeti Dental) foi fundida à temperatura de 83ºC e, com auxílio de 

um conta gotas, depositada no interior do molde vaselinado até 

total preenchimento. O conjunto foi deixado sobre a bancada, por 

um período de 5 minutos, para aguardar seu resfriamento. 

 A seguir, a matriz foi aberta, o padrão de cera removido e 

posicionado no interior de anéis de silicona por meio de sprues 

de cera pré-fabricados mantendo-se, desta forma, uma 

padronização da posição vertical dos padrões. A inclusão foi 

feita com o revestimento fosfatado Heat Shock (Polidental) e, 20 

minutos após o vazamento, o conjunto, juntamente com o 

cadinho empregado na fundição, foram levados ao forno 

EDGCON 3P (EDG, São Carlos) pré-aquecido à temperatura de 

800ºC, permanecendo em seu interior durante 37 minutos, tempo 

necessário para a elevação da temperatura até 950ºC e para 

posterior manutenção da mesma por um período de 10 minutos.   

 O cadinho foi removido do forno, posicionado na centrífuga 

e no seu interior foram colocadas 12g de liga, a qual foi fundida 

com maçarico de gás-oxigênio e injetada no interior do molde. 

Após o resfriamento do conjunto à temperatura ambiente, os 

troquéis metálicos foram removidos, os condutos eliminados e as 

superfícies jateadas com partículas de óxido de alumínio de 
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100µm, mantendo-se pressão de 75 lb/pol2 e distância de 10mm 

entre a ponta do aparelho e a superfície interessada. 

 Para a confecção das respectivas coroas, um anel metálico 

(Figura 5) foi adaptado aos troquéis, deixando-se exposta toda a 

superfície do preparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, a cera fundida foi vertida, completando todo o 

interior do anel, e sobre o conjunto foram colocadas uma lâmina 

de vidro e uma massa de 1kg, aguardando-se o resfriamento do 

mesmo durante 5 minutos. O padrão então foi destacado, 

incluído e fundido para a obtenção da coroa, empregando-se 8g 

de liga, e as superfícies internas jateadas, de forma semelhante 

à descrita anteriormente. 

A adaptação das coroas aos respectivos troquéis foi 

avaliada com sonda exploradora de ponta fina, sendo realizados 

Figura 5 – Troquel e anel metálico 
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pequenos ajustes, quando necessários, e descartados os 

conjuntos cuja adaptação estava fora dos padrões clínicos 

aceitáveis, sendo tal condição determinada quando a 

extremidade do instrumento ficava presa na interface durante 

movimentos realizados verticalmente, no sentido cérvico-oclusal. 

As superfícies dos troquéis e das coroas, mesmo as que 

não necessitaram de ajustes, foram novamente jateadas e a 

seguir, lavadas em ultra-som com água destilada durante         

10 minutos.  

A cimentação foi realizada com os cimentos descritos na 

Tabela 2 e a ordem de emprego dos mesmos foi estabelecida por 

meio de sorteio aleatório.  

 

Tabela 2 – Cimentos empregados  

Cimentos  Tipos Fabricante 

Fosfato de zinco fosfato de zinco S.S.White 

Scotchbond Resin Cement resinoso 3M Co., USA 

Enforce resinoso Dentsply Pa. 

Panavia F resinoso Kuraray Co., Japan 

Cement-It resinoso Jeneric Pentron, USA 

 

Nos grupos constituídos pelos cimentos resinosos, as 

superfícies internas das coroas e externas dos preparos foram 



 

 

95

 

tratadas com agente catalisador do frasco 3,5 do sistema adesivo 

Scotchbond Multi Uso Plus (3M Co., St. Paul, Minneapolis, USA).  

Para todos os cimentos, foi realizado um proporcionamento 

em massa, em balança Gehaka com sensibilidade de 0,001g.  

Para os cimentos resinosos, cujos fabricantes indicam 

comprimentos iguais das pastas base e reagente, foram 

proporcionados 0,04g de cada pasta, sendo portanto empregados 

aproximadamente 0,08g de material na cimentação.  

No cimento de fosfato de zinco, em que o fabricante 

fornece uma relação de 1,4 g de pó para 0,4 ml de líquido, foi 

realizada uma conversão do volume do líquido em massa, 

pipetando-se e em seguida pesando-se a quantidade descrita 

anteriormente. Estabelecida esta proporção em massa (1,4 g de 

pó para 1,54 g de líquido), colocava-se uma placa de vidro na 

balança, tarava-a e dispensava-se quatro gotas do líquido, sendo 

posteriormente a quantidade de pó determinada por meio de uma 

regra de três. Novamente a balança foi tarada e ainda sobre a 

placa adicionava-se o pó, que equivalia aproximadamente a uma 

medida da colher dosadora menor fornecida pelo fabricante.   

A espatulação dos cimentos resinosos foi realizada em 

bloco de papel, no interior da caixa de revelação durante         

20 segundos, enquanto o cimento de fosfato de zinco foi 
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espatulado em placa de vidro, respeitando-se a técnica própria 

deste material. 

Após este procedimento, os cimentos foram levados, com 

auxílio de espátula nº 7, nas paredes internas das coroas, as 

quais foram posicionadas nos respectivos troquéis,    

respeitando-se as marcações presentes nas superfícies externas 

de ambos os elementos realizadas durante a confecção dos 

mesmos, servindo como referências. 

A fim de padronizar a pressão de cimentação, foi 

posicionada sobre a superfície oclusal das coroas uma massa de 

5 kg, a qual permanecia no local por um período de 10 minutos.  

Após a remoção dos excessos, os corpos-de-prova foram 

então armazenados no interior de frascos escuros contendo água 

destilada, em estufa a 370 C, aguardando o momento do ensaio, 

que foi estabelecido em 24 horas após a cimentação. 

Para o ensaio de remoção por tração, que foi realizado na 

máquina de ensaios mecânicos Material Test System 810  

(Minnesota, USA) (Figura 6), com célula de carga de 10 kN e 

velocidade do atuador de 0,5 mm/minuto, foram confeccionados 

dois dispositivos, dotados de junta universal, para prender os 

corpos de prova de forma que a força incidisse apenas no 

momento da tração. Os valores correspondentes à força máxima 
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necessária para a separação do conjunto foram registrados em 

Newton (N) e tabulados para a análise estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ensaio  
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4.3. Planejamento Experimental 

 
Para o ensaio de dureza, foram realizadas as seguintes 

comparações, estabelecendo-se nível de significância de 5%: 

1)  individualmente para cada cimento e tempo de análise 

em função do tipo de tratamento, empregando-se teste 

de Mann-Whitney. 

2)  individualmente para cada cimento, dos grupos não 

fotoativados, em função do tempo, empregando-se teste 

de Kruskal-Wallis. 

3)  individualmente para os tempos de análise imediato,        

24horas e 7dias, entre os grupos não fotoativados de 

todos os cimentos, empregando-se teste de        

Kruskal-Wallis.  

Para a análise do ensaio de remoção por tração, 

comparando-se a capacidade retentiva dos cimentos, foi utilizada 

análise de variância a um critério fixo, estabelecendo-se nível de 

significância de 5%. 

 

 

 

 



 
Resultado 
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5. Resultado 

 

5.1. Ensaio de dureza 

As tabelas 3, 4, 5 e 6 mostram, respectivamente, os 

valores de dureza Vickers, as médias aritméticas e os desvios 

padrão dos cimentos resinosos Scotchbond Resin Cement, 

Enforce, Panavia F e Cement-It, em função dos diferentes 

tempos de análise (imediato, 1 hora, 2 horas, 24 horas e 7 dias) 

e tratamentos (fotoativado e não fotoativado). 

 

 

Tabela 3 – Dureza Vickers (VHN) : Scotchbond Resin Cement  

 imediato 1 hora 2 horas  24 horas  7 dias  

 luz  
sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  

 54,92 18,52 56,82 35,10 63,45 34,56 66,04 50,72 58,57 48,51 

 53,36 21,32 55,52 37,80 56,29 45,88 74,55 59,94 79,61 66,78 

 59,10 15,65 61,90 40,85 59,65 45,68 71,22 64,81 75,87 71,58 

 56,95 15,51 62,18 33,97 64,94 43,10 76,46 52,81 67,51 71,55 

 55,38 18,65 62,25 40,41 60,97 44,67 70,96 64,36 72,40 75,16 

média 55,94 17,93 59,73 37,63 61,06 42,78 71,85 58,53 70,79 66,72 

DP 2,18 2,42 3,29 3,08 3,37 4,72 3,98 6,50 8,16 10,60 
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Tabela 4 – Dureza Vickers (VHN) : Enforce  

 imediato 1 hora 2 horas  24 horas  7 dias  

 luz  
sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  

 42,72 27,78 42,22 33,89 41,87 34,71 52,93 42,96 52,25 49,09 

 38,92 22,90 43,00 34,17 42,98 32,12 51,62 43,13 53,12 49,18 

 38,06 23,92 41,61 31,07 40,87 33,63 51,92 41,90 54,10 62,63 

 39,09 21,67 41,87 31,60 42,42 33,29 53,42 41,93 53,23 54,28 

 39,10 20,75 45,52 33,80 45,77 33,80 50,87 41,25 49,60 49,42 

média 39,58 23,40 42,84 32,91 42,78 33,51 52,15 42,23 52,46 52,92 

DP 1,81 2,72 1,58 1,45 1,84 0,94 1,02 0,79 1,73 5,85 

 
 
 
 
 
 
Tabela 5 – Dureza Vickers (VHN) : Panavia F  

 imediato 1 hora 2 horas  24 horas  7 dias  

 luz  
sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  
luz  

sem 

luz  

 51,34 6,28 55,75 28,31 60,40 39,71 63,82 58,12 74,44 58,55 

 57,57 6,64 55,92 31,30 59,16 38,78 59,74 53,90 74,68 60,28 

 51,57 7,15 54,18 29,17 59,04 34,73 65,82 53,41 70,45 59,78 

 50,84 7,58 56,85 30,34 59,66 36,67 59,85 55,12 70,64 61,27 

 54,57 7,21 52,19 31,36 61,32 37,16 64,37 57,82 68,56 58,57 

média 53,18 6,97 54,98 30,10 59,92 37,41 62,72 55,67 71,75 59,69 

DP 2,86 0,51 1,83 1,34 0,95 1,93 2,77 2,19 2,69 1,16 
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Tabela 6 –.Dureza Vickers (VHN) : Cement-It  

 imediato 1 hora 2 horas  24 horas  7 dias  

 sem luz  sem luz  sem luz  sem luz  sem luz  

 11,91 33,04 34,87 47,23 63,63 

 11,59 32,62 35,55 46,19 60,74 

 10,56 32,81 33,89 49,62 60,69 

 10,76 33,02 35,09 50,73 59,32 

 9,72 33,37 35,88 51,27 56,36 

média 10,90 33,05 35,06 49,00 60,15 

DP 0,87 0,28 0,76 2,21 2,64 

 

 

 

Uma vez que os valores de dureza relacionados nas 

tabelas 3, 4, 5 e 6 não preencheram os requisitos para aplicação 

de testes paramétricos, tais como normalidade e homogeneidade, 

foram empregados testes não paramétricos para realização das 

comparações desejadas, optando-se pela adoção de nível de 

significância de 5%. 
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5.1.1. Scotchbond Resin Cement 

5.1.1.1. Análise comparativa dos tratamentos 

As comparações de dureza entre os grupos fotoativados e 

não fotoativados realizadas individualmente em cada tempo de 

análise foram feitas por meio do teste não-paramétrico de   

Mann-Whitney, conforme apresentado na tabela 7. Também estão 

apresentados na mesma tabela os postos médios de cada grupo. 

 

Tabela 7 – Teste de Mann-Whitney para Scotchbond Resin Cement 

Tempo de análise Tratamento Posto médio p 

fotoativado 8,00 
imediato 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
1 hora 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
2 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
24 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 6,40 
7 dias 

não fotoativado 4,60 
0,347 (n.s.) 

(n.s.) não significativo 

(*) significativo (p<0,05) 
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A Tabela 7 aponta igualdade estatística entre os 

tratamentos apenas no tempo de análise correspondente aos      

7 dias, enquanto nos demais tempos avaliados, os grupos 

fotoativados apresentaram maior dureza quando comparados 

com os respectivos grupos  não fotoativados. 

 

A figura 7 ilustra os postos médios referentes aos 

tratamentos em cada tempo de análise, evidenciando os grupos 

estatisticamente diferentes entre si nos períodos imediato,         

1 hora, 2 horas e 24 horas e os grupos semelhantes no tempo de 

7 dias. 

 

 

 

Figura 7 – Postos-médios dos tratamentos  
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5.1.1.2. Análise comparativa dos tempos  

 

A análise dos grupos não fotoativados em função do tempo 

foi realizada empregando-se teste de Kruskal-Wallis apresentado 

na tabela 8. Os postos médios referentes aos grupos comparados 

estão identificados na tabela 9. 

 

Tabela 8 - Teste de Kruskal-Wallis: Scotchbond Resin Cement 

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 21,7182 

Valor de χ2 para 4 graus de liberdade: 21,72 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,02%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

 

Tabela 9 – Comparação dos postos médios: Scotchbond Resin Cement 

Tempo de análise Posto médio 

Imediato 3,00 d 

1 hora 8,80 c 

2 horas 12,20 b 

24 horas 19,00 a 

7 dias 22,00 a 

valor crítico a 5% = 3,2797 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais 
 



 

 

106

De acordo com a tabela 9, os grupos não fotoativados 

apresentaram aumento de dureza em função do tempo, tendo 

havido igualdade estatística apenas entre os tempos de 24 horas 

e 7 dias. 

 

A figura 8 mostra os postos médios dos grupos não 

fotoativados do cimento Scotchbond Resin Cement em função do 

tempo, com grupos estatisticamente semelhantes entre si 

apontados pela linha horizontal.  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Postos-médios dos tempos 
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5.1.2. Enforce 

5.1.2.1. Análise comparativa dos tratamentos  

 

Da mesma forma que no Scotchbond Resin Cement, a 

comparação entre os grupos fotoativados e não fotoativados em 

cada tempo de análise foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, 

conforme apresentado na tabela 10. Também estão apresentados 

na mesma tabela os postos médios de cada grupo. 

 

Tabela 10 – Teste de Mann-Whitney para Enforce 

Tempo de análise Tratamento Posto médio p 

fotoativado 8,00 
Imediato 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
1 hora 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
2 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
24 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 6,00 
7 dias 

não fotoativado 5,00 
0,602 (n.s.) 

(n.s.) não significativo 

(*) significativo (p<0,05) 
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A Tabela 10 aponta igualdade estatística entre os 

tratamentos apenas no tempo de análise correspondente aos      

7 dias enquanto nos demais períodos avaliados, os grupos 

fotoativados apresentaram maior dureza quando comparados 

com os respectivos grupos  não fotoativados. 

 

A figura 9 ilustra os postos médios referentes aos 

tratamentos em cada tempo de análise, evidenciando os grupos 

estatisticamente diferentes entre si nos períodos imediato,         

1 hora, 2 horas e 24 horas e os grupos semelhantes no tempo de 

7 dias. 

 

 

 

Figura 9 – Postos-médios dos tratamentos 
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5.1.2.2. Análise comparativa dos tempos  

 

Na tabela 11 encontra-se teste de Kruskal-Wallis realizado 

para comparação dos grupos não fotoativados em função do 

tempo, enquanto os postos médios referentes aos grupos estão 

descritos na tabela 12. 

 

Tabela 11 – Teste de Kruskal-Wallis para Enforce 

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 21,9389 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 21,94 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,02%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

Tabela 12 – Comparação dos postos médios: Enforce 

Tempo de análise Posto médio 

Imediato 3,00 d 

1 hora 10,30 c  

2 horas 10,70 c  

24 horas 18,00 b 

7 dias 23,00 a 

valor crítico a 5% = 3,1165 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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De acordo com a tabela 12, os grupos não fotoativados 

apresentaram aumento de dureza em função do tempo, tendo 

havido igualdade estatística apenas entre os períodos de 1 e 2 

horas. 

 

A figura 10 mostra os postos médios dos grupos não 

fotoativados do cimento Enforce em função do tempo, com 

grupos estatisticamente semelhantes entre si apontados pela 

linha horizontal. 

 

 

 

 

Figura 10 – Postos-médios dos tempos 
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5.1.3. Panavia F 

5.1.3.1. Análise comparativa dos tratamentos  

 

Na tabela 13 estão apresentados a comparação entre os 

grupos fotoativados e não fotoativados em cada tempo de análise 

realizada pelo teste de Mann-Whitney, assim como os postos 

médios de cada grupo.  

 

Tabela 13 – Teste de Mann-Whitney para Panavia F 

Tempo de análise Tratamento Posto médio p 

fotoativado 8,00 
imediato 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
1 hora 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
2 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
24 horas 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

fotoativado 8,00 
7 dias 

não fotoativado 3,00 
0,009 (*) 

(*) significativo (p<0,05) 
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A análise da tabela 13 mostra que, em todos os tempos 

analisados, a dureza dos grupos fotoativados foi 

significativamente maior do que a dos grupos não fotoativados. 

 

A figura 11 ilustra os postos médios referentes aos 

tratamentos em cada tempo de análise, evidenciando os grupos 

estatisticamente diferentes entre si em todos os períodos 

analisados. 

 

 

 

 

 

Figura 11– Postos-médios dos tratamentos 

Panavia F 

0
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

imediato 1 hora 2 horas 24 horas 7 dias

fotoativado não fotoativado



 

 

113

5.1.3.2. Análise comparativa dos tempos  

 

Nas tabelas 14 e 15 estão descritos, respectivamente, o 

teste de Kruskal-Wallis realizado para comparar os grupos                  

não fotoativados em função do tempo e os postos médios dos 

grupos analisados.  

 

Tabela 14 – Teste de Kruskal-Wallis para Panavia F 

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 23,0769 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 23,08 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,01%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

Tabela 15 – Comparação dos postos médios: Panavia F 

Tempo de análise Posto médio 

Imediato 3,00 e 

1 hora 8,00 d 

2 horas 13,00 c  

24 horas 18,00 b 

7 dias 23,00 a 

valor crítico a 5% = 2,0860 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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 A tabela 15 mostra aumento de dureza em função do tempo 

nos grupos não fotoativados, não tendo havido igualdade 

estatística entre os períodos. 

 

A figura 12 mostra os postos médios dos grupos                 

não fotoativados do cimento Panavia F em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12– Postos-médios dos tempos 
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5.1.4. Cement-It 

5.1.4.1. Análise comparativa dos tempos 

  

A análise de Kruskal-Wallis para comparação dos tempos, 

bem como os postos médios dos grupos estão presentes 

respectivamente nas tabelas 16 e 17. 

 

Tabela 16 – Teste de Kruskal-Wallis para Cement-It 

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 23,0769 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 23,08 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,01%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

Tabela 17 – Comparação dos postos médios: Cement-It 

Tempo de análise Posto médio 

Imediato 3,00 e 

1 hora 8,00 d 

2 horas 13,00 c  

24 horas 18,00 b 

7 dias 23,00 a 

valor crítico a 5% = 2,0860 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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A tabela 17 mostra aumento de dureza em função do 

tempo, não tendo havido igualdade estatística entre os períodos 

analisados. 

 

A figura 13 mostra os postos médios do cimento Cement-It 

em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Postos-médios dos tempos 
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5.1.5. Análise comparativa dos cimentos nos 

tempos de análise imediato, 24 horas e 7 dias. 

As comparações entre os grupos não fotoativados de todos 

os cimentos foram realizadas individualmente para cada tempo - 

imediato, 24 horas e 7 dias - empregando-se teste não 

paramétrico. As tabelas 18 e 19 referentes ao tempo imediato 

apresentam, respectivamente, teste de Kruskal-Wallis e os 

postos médios de cada grupo. 

 

Tabela 18 – Teste de Kruskal-Wallis para tempo imediato 

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 17,5829 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 17,58 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,05%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

Tabela 19 – Comparação dos postos médios: tempo imediato 

Materiais  Posto médio 

Scotchbond Resin Cement 13,20 b 

Enforce 17,80 a 

Panavia F 3,00 d 

Cement-It 8,00 c  

valor crítico a 5% = 2,3607 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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 A comparação dos postos médios mostrada na tabela 19 

indica que, no tempo imediato, os grupos não fotoativados dos 

cimentos estudados mostraram dureza estatisticamente diferente 

entre si, podendo ser apresentados na ordem decrescente desta 

propriedade : Enforce > Scotchbond Resin Cement > Cement-It > 

Panavia F.  

As tabelas 20 e 21 referentes ao tempo de 24 horas 

apresentam, respectivamente, teste de Kruskal-Wallis e os 

postos médios de cada grupo. 

 

Tabela 20 – Teste de Kruskal-Wallis para tempo de 24 horas  

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 15,2743 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 15,27 

Probabilidade de H0 para esse valor: 0,16%  

significante ao nível de 5% (p<0,05) 

 

Tabela 21 – Comparação dos postos médios para tempo de 24horas  

Materiais  Posto médio 

Scotchbond Resin Cement 15,60 a 

Enforce 3,00 c  

Panavia F 15,00 a 

Cement-It 8,40 b 

valor crítico a 5% = 3,8278 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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A comparação dos postos médios mostrada na tabela 21 

indica que, no tempo de 24 horas, os grupos constituídos pelos 

cimentos Scotchbond Resin Cement e Panavia F apresentaram 

dureza significativamente igual entre si e maior em relação aos 

demais, seguidos do Cement-It e do Enforce, tendo havido 

diferença estatística entre ambos.  

As tabelas 22 e 23 referentes ao tempo de 7 dias 

apresentam, respectivamente, teste de Kruskal-Wallis e os 

postos médios de cada grupo. 

 

Tabela 22 – Teste de Kruskal-Wallis para tempo de 7 dias  

Valor de Kruskal-Wallis calculado (H): 6,3371 

Valor de χ 2 para 4 graus de liberdade: 6,34 

Probabilidade de H0 para esse valor: 9,63%  

não significante (p > 0,05) 

 

Tabela 23 – Comparação dos postos médios para tempo de 7 dias  

Materiais  Posto médio 

Scotchbond Resin Cement 15,00 a 

Enforce 5,80 a 

Panavia F 10,00 a 

Cement-It 11,20 a 

valor crítico a 5% = 7,0568 

valores semelhantes indicados por letras minúsculas iguais  
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Na comparação dos postos médios mostrada na tabela 23, 

referente ao tempo de 7 dias, observa-se igualdade estatística 

de dureza entre todos os cimentos. 

 

O comportamento de todos os cimentos estudados, sem 

fotoativação, em função do tempo pode ser visualisado na figura 

13 onde estão apresentadas as medianas dos valores de dureza 

referentes aos grupos em questão.  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Medianas dos valores de dureza dos 

cimentos não fotoativados em função do tempo 
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5.2. Ensaio de resistência à remoção por 

tração 

Na Tabela 24 estão apresentados os valores, médias, 

desvios-padrão e coeficientes de variação da força de remoção 

por tração (Newton) das coroas metálicas esquemáticas fixadas 

com os cimentos empregados neste estudo. 

 

Tabela 24 – Valores, médias, desvios-padrão e coeficientes de variação da força de 

remoção por tração (N) em função dos cimentos empregados. 

 Fosfato de 

zinco 

Scotchbond Enforce Panavia F Cement It 

 788 1.279 1.299 2.793 1.111 

 813 1.405 1.354 3.067 1.308 

 895 1.472 1.466 3.120 1.430 

 1.021 1.503 1.490 3.236 1.443 

 1.054 1.597 1.575 3.272 1.482 

 1.114 1.607 1.703 3.277 1.508 

 1.152 1.678 1.747 3.469 1.561 

 1.213 1.689 1.847 3.582 1.575 

 1.275 1.814 1.927 3.792 1.616 

 1.350 2.207 2.045 3.877 1.620 

Média 1.068 1.625 1.645 3.348 1.465 

DP 191,00 255,79 249,32 334,78 157,04 
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Sobre os valores apresentados na tabela 24 foi aplicada 

análise de variância (Tabela 25), uma vez que os mesmos 

enquadraram-se nos requisitos de normalidade e homogeneidade 

para aplicação dos testes paramétricos.  

 

Tabela 25 – Análise de variância 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

quadrados 

G.L. Quadrados 

médios  

(F) Prob (H0) 

Entre materiais  30962796,00 4 7740699,00 128,66 0,000% 

Resíduo 2703300,00 45 60162,22   

Variação total 33670096,00 49    

 

A seguir, para diferenciar os grupos estatisticamente, 

empregou-se teste de Tukey. (Tabelas 26). 

 

Tabela 26 – Médias de força de remoção por tração (N) em função dos 

cimentos empregados  

Fosfato de 

Zinco 

Scotchbond Enforce Panavia F Cement-It 

1.068 (C) 1.625 (B) 1.645 (B) 3.348 (A) 1.465 (B) 

erro padrão : 77,564 

valor crítico de Tukey: 312,196  
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 Conforme evidenciado na Tabela 26, os grupos constituídos 

pelos cimentos Panavia F e Fosfato de Zinco apresentaram, 

respectivamente, a maior e a menor força de remoção por tração, 

tendo os cimentos Scotchbond Resin Cement, Enforce e  

Cement-It ficado em posição intermediária, diferenciando-se 

significativamente dos demais, porém não entre si. 
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6. Discussão 

 

 

 

6.1. Ensaio de dureza  

 

6.1.1. Análise comparativa dos tratamentos 

 

No presente estudo, a análise realizada individualmente 

para cada cimento e tempo em função do tipo de tratamento 

mostrou que, nos tempos imediato, 1 hora, 2 horas e 24 horas, 

todos os cimentos obtiveram dureza significativamente maior 

quando fotoativados, enquanto aos 7 dias, o Panavia F continuou 

mantendo este comportamento, diferindo dos cimentos 

Scotchbond Resin Cement e Enforce, que apresentaram 

igualdade estatística entre os tratamentos (Tabelas 7, 10 e 13 e 

Figuras 7, 9 e 11). 

Esta dependência da dureza, que reflete o grau de 

polimerização destes materiais, em relação à ativação 

fotoquímica pode ser evidenciada em vários trabalhos de 

pesquisa.  
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Hasegawa et al.,24 em 1991, verificaram que, nos cimentos 

resinosos “duais” Dual Cement e Duo Cement, a ativação 

exclusivamente química promoveu menor dureza em relação aos 

grupos fotoativados, em todos os momentos de análise propostos 

– 30 minutos e 24 horas – e independente do tempo de 

fotoativação empregado. 

Comportamento semelhante foi observado por El-Badrawy 

& El-Mowafy,18 em 1995, nos tempos de 1 hora, 24 horas e        

7 dias, para os cimentos resinosos “duais” Dicor MGC, Dual 

Cement, Duo Cement, Indirect Porcelain System Dentist Bonding, 

Porcelite Dual Cure e Sono-Cem, com exceção do Twinlook que, 

às 24 horas, apresentou dureza semelhante entre ambos os 

tratamentos.  

Também El-Mowafy et al.,19 em 1999, encontraram maior 

dureza nos grupos fotoativados dos cimentos resinosos “duais” 

Adherence, Choice, Duolink, Enforce, Lute It, Nexus, Resinomer 

e Variolink em relação aos grupos ativados quimicamente 

apenas, nos mesmos tempos de análise do estudo citado 

anteriormente. 

 

 



 

 

127

Outras pesquisas encontradas na lite ratura relacionam 

diferentes intensidades de luz, simulando determinadas 

condições clínicas, ao grau de conversão desses cimentos 

resinosos de dupla ativação, por meio da quantificação de duplas 

ligações (C=C) remanescentes após os diferentes tratamentos. 

Em 1993, Rueggeberg & Caughman45 verificaram que em 

todos os cimentos “duais” estudados – Ultra-Bond, Mirage FLC, 

Porcelite Dual Cure e Heliolink – os grupos de ativação 

exclusivamente química apresentaram menor grau de conversão 

quando comparados àqueles que receberam alguma intensidade 

de luz e que as diferenças numéricas entre ambos os 

tratamentos variaram de acordo com as marcas comerciais dos 

materiais e tempos de análise.  

Também na análise do grau de conversão dos cimentos de 

dupla ativação Dicor, Dual Cement, Duo Cement, Porcelite Dual 

Cure, Sono-Cem, 3M Luting Material,  Twinlook e Vita Cerec Duo 

Cement, Peutzfeldt,40 em 1995, observou que, aos 7 dias, seis 

cimentos atingiram grau de conversão significativamente maior 

nos grupos fotoativados, enquanto os cimentos Duo Cement e 

Porcelite Dual  Cure apresentaram igualdade estatística entre os 

tratamentos.  
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Finalmente no trabalho de Caughman et al.,10 de 2001, foi 

mostrado que, aos 7 dias de análise, e em todos os cimentos 

resinosos de dupla ativação ava liados – Calibra, Choice, Insure, 

Lute-It, Nexus e Variolink II – os valores percentuais de 

conversão nos grupos de ativação exclusivamente química foram 

significativamente menores do que naqueles fotoativados através 

da tira matriz.  

Os grupos de ativação exclusivamente química presentes 

nos estudos apresentados anteriormente simulam condição 

clínica de cimentação de restaurações metálicas que, por 

constituírem-se em barreiras físicas à passagem de luz, 

impossibilitam a fotoativação dos cimentos em questão, 

resultando em menores graus de conversão e consequentemente 

em menores valores de dureza quando comparados àqueles 

fotoativados.  

Entretanto, esta redução do grau de conversão não 

acontece apenas nas situações de ausência de ativação 

fotoquímica, mas também pode ocorrer na cimentação das 

restaurações estéticas, pelo emprego de tempos insuficientes de 

fotoativação ou pela dissipação parcial da intensidade de luz 

através dos materiais restauradores, confeccionados em 

cerâmica ou em resina composta. Vários estudos têm 
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demonstrado a influência de diferentes matizes,7 graus de 

translucidez7,50 e espessuras7,18,19,24,50 das restaurações, na 

dureza dos cimentos, ficando bastante evidente que quanto mais 

acentuados forem estes fatores, menores os valores da 

propriedade em questão. 

Neste trabalho, a diferença de comportamento, quanto ao 

tipo de tratamento, do cimento Panavia F em relação ao 

Scotchbond Resin Cement e Enforce, aos 7 dias, (Tabelas 7, 10 

e 13) pode ser entendida com base nos dados encontrados na 

literatura. 

Embora em grande parte das pesquisas comentadas, os 

grupos fotoativados resultem em maior dureza e em maior grau 

de conversão em relação àqueles submetidos à ativação 

exclusivamente química, existem diferenças de comportamento 

entre as marcas comerciais de cimentos resinosos. Algumas 

apresentam grande dependência da ativação fotoquímica para 

alcançarem elevados graus de polimerização, resultando em 

diferenças bastante acentuadas entre os dois métodos de 

ativação, enquanto outras revelam certa independência. Esta 

característica pode ser encontrada na literatura, tendo os autores 

as relacionado às diferenças de composição destes materiais, 

tais como os tipos e proporções de monômeros empregados,40  
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eficácia40 e quantidade18,19,24 dos componentes de ativação 

química e fotoquímica. 

 Na publicação de Peutzfeldt,40 em 1995, comentada 

anteriormente, aos 7 dias de análise, os cimentos Duo Cement e 

Porcelite Dual Cure apresentaram grau de conversão semelhante 

em ambos os métodos de ativação, enquanto os demais 

materiais alcançaram maiores graus de conversão nos grupos 

fotoativados. Esses dois cimentos, além do Twinlook, também 

apresentaram diferenças pouco acentuadas entre os dois 

métodos de ativação, no estudo de El-Badrawy & El-Mowafy 

(1995),18 nos tempos de 1hora, 24 horas e 7 dias, contrariamente 

aos cimentos Dicor MGC, Dual Cement, Indirect Porcelain 

System Dentist Bonding e Sono-Cem. Determinando tempos de 

análise semelhantes aos do trabalho anterior, El-Mowafy et al. 

(1999)19 verificaram diferenças marcantes para os cimentos  

Lute-It, Duolink, Adherence M5 e Variolink em relação aos demais 

cimentos. 
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6.1.2. Análise comparativa dos tempos 

 

A análise comparativa dos grupos não fotoativados 

realizada individualmente para cada cimento em função do tempo 

mostrou que todos os materiais – Scotchbond Resin Cement, 

(Tabela 9 e Figura 8) Enforce, (Tabela 12 e Figura 10)    Panavia 

F (Tabela 15 e Figura 12) e Cement-It (Tabela 17 e Figura 13) – 

apresentaram progressão de polimerização, tendo alcançado 

maiores valores de dureza aos 7 dias, com exceção do 

Scotchbond Resin Cement que, às 24 horas, atingiu dureza 

estatisticamente semelhante à do tempo final. 

Também podem ser observadas diferenças na velocidade 

da progressão de cada material (Figura 13), pelos mesmos 

motivos composicionais discutidos anteriormente. O Enforce 

apresentou, no tempo imediato, maior dureza em relação aos 

demais cimentos, porém, sua dureza final tornou-se semelhante 

a dos demais materiais, enquanto os cimentos Panavia F e 

Cement-It, iniciaram com baixos valores de dureza, contudo, 

alcançaram, aos 7 dias, dureza semelhante a dos demais 

cimentos.  

Esta progressão de polimerização em função do tempo, nas 

condições de ausência de luz, assim como as diferenças de 
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comportamento entre os cimentos em relação à magnitude desta 

progressão, podem ser encontradas em vários estudos.  

Hasegawa et al. (1991)24 verificaram que os cimentos de 

dupla ativação Dual Cement e fotoativado Dicor MGC, de         

30 minutos para 24 horas, apresentaram elevação bastante 

discreta da dureza Knoop, diferentemente do cimento Duo 

Cement que atingiu uma dureza inicial elevada, quando 

comparada com os demais cimentos, e um aumento acentuado 

desta propriedade no tempo de análise final. No trabalho de 

Rueggeberg & Caughman (1993),45 no tempo inicial de               

2 minutos, todos os cimentos apresentaram valores percentuais 

de conversão dos monômeros bastante semelhantes. Entretanto, 

as percentagens nos tempos subsequentes sofreram pequeno 

acréscimo no cimento Ultra-Bond, porém aumentaram 

significativamente no Mirage FLC, ambos de dupla ativação.    

El-Mowafy et al. (1999)19 também observaram aumento 

progressivo da dureza Knoop dos grupos de ativação 

exclusivamente química de todos os cimentos e, tendo 

considerado o tempo de 7 dias como condição para obtenção da 

dureza máxima, os cimentos Enforce, Nexus, Duolink e 

Adherence M5 atingiram este patamar às 24 horas, enquanto os 

demais, – Choice, Lute-It e Resinomer – apenas aos   7 dias.  
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6.1.3. Análise comparativa dos cimentos 

 

A análise comparativa entre os cimentos não fotoativados 

nos tempos de imediato, (Tabela 19) 24 horas (Tabela 21) e       

7 dias (Tabela 23), mostra que, no tempo inicial, maior dureza foi 

encontrada para o Enforce, seguido dos cimentos Scotchbond 

Resin Cement, Cement-It e Panavia F, tendo havido diferença 

estatística entre todos. No tempo de análise intermediário, 

ocorreu maior velocidade na progressão de polimerização, 

principalmente do Scotchbond Resin Cement e Panavia F, em 

relação ao Enforce, cuja dureza, neste momento, torna-se menor. 

No tempo final, todos os cimentos apresentam dureza 

estatisticamente semelhante. 

A partir desta observação, nota-se novamente que os 

cimentos apresentam diferentes padrões de progressão de 

polimerização.  

Na literatura foi encontrada apenas uma publicação –        

El-Mowafy et al.,19 1999 –  que tenha empregado um dos 

cimentos utilizados no presente trabalho. Naquele estudo, no 

qual foi comparada a dureza dos cimentos resinosos “duais” – 

Enforce, Nexus, Choice, Lute-It, Duolink, Resinomer, Adherence 

M5 e Variolink – não submetidos à fotoativação, nos tempos de   
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1 hora, 24 horas e 7 dias, o cimento Enforce apresentou maior 

dureza do que os demais materiais, em todos os tempos de 

análise, com valores de 32,1 KHN, 42,0 KHN, e 42,9 KHN, 

respectivamente. Embora em nosso estudo o Enforce não tenha 

apresentado maior dureza em todos os tempos de análise, deve 

ser ressaltado que outras marcas comerciais de cimentos foram 

empregadas, justificando esta diferença de comportamento. 

Ainda que não haja dados suficientes na literatura para 

realizar comparações entre os resultados obtidos neste trabalho 

e os de outros pesquisadores, podemos observar claramente que 

esta diferença de progressão de polimerização ocorre entre as 

marcas comerciais de cimentos resinosos e mais uma vez está 

relacionada aos componentes ativadores e iniciadores da reação 

de polimerização.  

Apesar destas diferenças entre os cimentos, o aspecto 

mais importante é que estes materiais, mesmo em condições de 

impossibilidade de fotoati vação, apresentem um grau de 

polimerização inicial suficiente para resistir aos esforços 

mastigatórios e manter a integridade do sistema. 
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6.2. Ensaio de resistência à remoção por 

tração 

  

Em nossa pesquisa, as forças necessárias para remoção 

das coroas metálicas cimentadas nos respectivos troqueis com 

os cimentos de fosfato de zinco, Panavia F, Scotchbond Resin 

Cement, Enforce e Cement-It foram de 1.068N, 3.348N, 1.625N, 

1.645N e 1.465N (Tabela 24), respectivamente, tendo havido 

igualdade estatística entre os três últimos materiais (Tabela 26). 

Quando é realizado um paralelo entre a dureza dos grupos 

não fotoativados desses cimentos às 24 horas, obtida neste 

estudo (Tabela 21), e as forças resultantes do ensaio de 

remoção por tração no mesmo tempo (Tabela 24), verifica-se que 

aparentemente não houve relação entre esses dois fatores.  

Esta observação pode ser evidenciada pelo fato de os 

cimentos Panavia F e Scotchbond Resin Cement terem 

apresentado dureza semelhante no momento representativo do 

ensaio de tração e no entanto forças de remoção 

estatisticamente diferentes. Uma outra evidência desta afirmação 

está relacionada ao cimento Enforce que, naquele tempo, obteve 

menor dureza em relação aos outros cimentos, porém não diferiu 
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estatisticamente do Scotchbond Resin Cement e do Cement-It 

quanto à força de remoção. 

Apesar de, segundo alguns autores,9,50 a dureza estimar, 

de forma indireta, o grau de conversão dos cimentos resinosos 

que, por sua vez, interfere nas propriedades mecânicas, existem 

outras propriedades que possivelmente apresentam uma relação 

mais próxima com a resistência à remoção por tração, tais como 

as resistências à compressão e à tração.6,37  

Em trabalho realizado na Disciplina de Materiais Dentários 

em 2001*, no qual foi investigada a resistência à tração diametral 

dos cimentos de fosfato de zinco, Scotchbond Resin Cement, 

Enforce, Cement-It e Panavia F, sem que os mesmos fossem 

fotoativados, após 24 horas de armazenamento em água 

destilada a 37ºC, foram obtidos, respectivamente, os valores de 

4,22MPa, 44,65MPa, 47,79MPa, 44,16MPa e 43,34MPa.  

 

 

 

 

*Avaliação da resistência à tração diametral de cimentos resinosos 
submetidos a diferentes intensidades de luz. Trabalho de Iniciação 
Científica orientado pela docente Renata Garcia Fonseca 
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Esta menor resistência apresentada pelo fosfato de zinco 

está relacionada à sua composição cerâmica que o torna friável e 

pouco resistente às forças de tração. Além disto, a capacidade 

retentiva deste material está na dependência da retenção 

friccional dos preparos,12,14,51 estabelecendo com as 

restaurações apenas retenção por imbricação mecânica, 

favorecida pelo jateamento. 

Um outro fator que merece ser discutido é que, na situação 

de ausência de luz, os cimentos de dupla ativação – Enforce e 

Scotchbond Resin Cement – apresentaram forças de remoção por 

tração estatisticamente semelhantes à apresentada pelo  

Cement-It, de ativação exclusivamente química, demonstrando 

que, mesmo com a  supressão da fotoativação, estes materiais 

apresentaram um comportamento semelhante, em termos de 

capacidade retentiva, ao de um cimento ativado quimicamente. 

Estes cimentos resinosos, que não possuem componentes 

adesivos, apesar de terem apresentado maiores forças de 

remoção em relação ao cimento de fosfato de zinco, possuem 

mecanismo semelhante de retenção mecânica com as superfícies 

metálicas. Possivelmente estes maiores valores estão 

relacionados à maior resistência destes materiais, conforme 
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evidenciado no trabalho de tração diametral, resultante da 

natureza dos mesmos. 

Além disto, a aplicação do agente catalisador do frasco 3,5 

do sistema adesivo Scotchbond Multi Uso Plus nas superfícies 

metálicas possivelmente foi um fator adicional para a obtenção 

de maiores valores de força de remoção por tração. Este melhor 

comportamento provavelmente esteja mais relacionado ao 

aumento do molhamento daqueles cimentos às superfícies 

tratadas, favorecendo ainda mais a retenção mecânica,39,53 do 

que propriamente às ligações químicas entre estas superfícies, 

estabelecidas por meio de pontes de hidrogênio, conforme 

descritas por Kern & Van Thompson,29 em 1994. De acordo com 

estes autores, enquanto as ligações químicas sofrem hidrólise 

pelo ingresso da água, uma certa resistência de união entre 

cimento e metal é mantida pela retenção mecânica promovida 

pelo jateamento. 

A maior capacidade retentiva observada no Panavia F, 

apesar de sua média de resistência à tração diametral ter sido 

muito próxima às apresentadas pelos cimentos resinosos não 

adesivos, pode ser justificada com base na literatura. Este 

material, assim como seus precursores – Panavia Ex e     

Panavia 21 – apresenta em sua composição um éster orgânico 
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conhecido como MDP capaz de se ligar quimicamente à camada 

de óxidos presente nas superfícies metálicas,11,46,53 por meio de 

ligações covalentes,44 além da retenção mecânica existente 

entre estes cimentos e as rugosidades criadas na superfície do 

metal pelo jateamento.6,11,46   Além disto, Kern & Van Thompson 

(1994)29 sugerem uma união química entre estes componentes 

adesivos e a alumina que, segundo Diaz-Arnold et al. (1996),17 

deposita -se em grandes quantidades no metal após o 

jateamento. 

Alguns trabalhos mostram a superioridade da capacidade 

retentiva destes cimentos resinosos adesivos, tanto à base de 

MDP, quanto de 4-META sobre os demais cimentos.23,28,39  

El-Sherif et al.,20 em 1991, observaram maiores valores de 

resistência para o Panavia Ex em relação aos cimentos não 

adesivos Microfill Pontic e Conclude, ao avaliar a retenção de 

retentores de próteses adesivas em função de diferentes 

tratamentos superficiais.  

Em 1992, Tjan & Li,49 analisando a influência de diferentes 

marcas comerciais de cimentos na resistência à remoção por 

tração de coroas totais confeccionadas em liga de ouro, 

verificaram que o Panavia Ex mostrou maior capacidade retentiva 
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que os cimentos Comspan e Flecks, sendo este último de fosfato 

de zinco.  

Ayad et al., em 1997,6 também encontraram maiores 

valores de resistência no Panavia Ex em relação aos cimentos de 

fosfato de zinco Flecks e de ionômero de vidro convencional 

Ketac-Cem empregados na cimentação de coroas totais de ouro. 

Em 1990, Atta et al.5 estudaram, por meio de ensaio de 

tração de discos metálicos, a resistência da união entre liga de 

NiCr e os cimentos resinosos Panavia Ex, Super Bond C&B e 

ABC Cement e verificaram que o cimento Panavia Ex apresentou 

valores de resistência superiores em relação aos demais 

cimentos, tendo a menor resistência sido encontrada nos grupos 

constituídos pelo cimento resinoso convencional ABC Cement.  

Apesar de os cimentos resinosos terem apresentado 

maiores valores de força de remoção por tração em relação ao 

fosfato de zinco, devemos ressaltar que este ensaio foi realizado 

24 horas após a cimentação das coroas em seus troqueis, tempo 

este suficiente para ter ocorrido uma certa progressão de 

polimerização, provavelmente diminuindo os riscos de 

deslocamento da restauração. Portanto, estudos 

complementares, que analisem esta mesma propriedade em 

períodos mais curtos, devem ser realizados uma vez que, neste 
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momento, os materiais estão iniciando sua reação de 

polimerização, podendo haver maior susceptibilidade ao 

deslocamento das restaurações, caso não sejam tomadas as 

devidas precauções. 

Adicionalmente, devemos lembrar da presença de umidade 

na cavidade bucal – responsável pelo processo de degradação 

hidrolítica dos materiais resinosos, o qual enfraquece não 

apenas as ligações entre as partículas e a matriz resinosa, mas 

também entre o cimento e as superfícies das restaurações – 

além da existência das variações de temperatura e da atuação 

de forças mastigatórias, podendo, todas elas, influenciar a 

retenção das restaurações.  

Diaz-Arnold et al., em 1989,15 ao verificar a influência da 

termociclagem e do tempo de armazenamento em água na 

resistência à tração da interface entre cimentos resinosos e liga 

de NiCrBe, observaram que os cimentos adesivos Panavia Ex e 

SuperBond apresentaram uma diminuição significativa da 

resistência após 30 dias de armazenamento seguido de 

termociclagem.  

Em 1991, Aquilino et al.4 analisaram a resistência à fadiga 

da união entre liga de NiCrBe e os cimentos Panavia Ex, 

Comspan e Super Bond, estabelecendo-se 1000 ciclos, 0,36 Hz 
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de frequência e 60% da carga estabelecida em ensaio de tração, 

verificando não ter havido diferença estatística entre os grupos 

fadigados e não fadigados dos cimentos Panavia Ex e Comspan, 

contrariamente ao cimento Super Bond, que sofreu influência da 

fadiga. 

Finalmente, outra propriedade que devemos levar em 

consideração é o estresse de contração resultante da 

polimerização dos materiais resinosos, podendo esta    

constituir-se em sério problema quando o estresse gerado supera 

a resistência adesiva ou coesiva do material.43 

Este fato é particularmente importante na cimentação, uma 

vez que menores espessuras de película comprovadamente 

geram maior estresse, podendo levar ao insucesso da 

restauração. 

Davidson et al., em 1991,13 analisando o estresse de 

contração dos cimentos Panavia Ex e Fuji I-New em função da 

espessura de cimento – 30, 50, 100 e 200µm – observaram que 

maiores espessuras de cimento promoveram maior 

desenvolvimento de estresse no material ionomérico 

convencional e menor, no cimento resinoso, tendo ocorrido 
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comportamento inverso quando menores espessuras foram 

empregadas. 

Este comportamento dos cimentos resinosos pode ser 

entendido pelo fator C que é resultante da divisão entre as 

superfícies unida e livre. Quanto menor a superfície livre, maior 

o fator C e, conseqüentemente, maior será o estresse de 

contração, justificando porque menores espessuras de película 

geram maior estresse na cimentação com aqueles materiais.22 

Em 1992, Verzijden et al.52 avaliaram o desenvolvimento do 

estresse da contração de polimerização dos cimentos resinosos 

Panavia Ex, Clearfill F2 e Microfill Pontic C e verificaram que, 

mesmo diante de elevada espessura de cimento – 200µm –, 

durante a polimerização dos cimentos, o estresse gerado 

competiu com as resistências adesiva e coesiva dos materiais e 

que em todas as condições experimentais, porém com menor 

incidência no grupo constituído pelo Panavia Ex, houve 

rompimento dos corpos de prova antes mesmo do ensaio de 

tração. 

Também Alster et al.,1 em 1995, estudaram o 

desenvolvimento do estresse de contração e a resistência à 

tração da união liga metálica e resina composta empregada nas 

espessuras de 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700µm, 1,4mm 
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e 2,7mm e observaram que menores espessuras de resina 

geraram maior estresse de contração, porém os valores 

registrados foram inferiores aos da resistência do conjunto, não 

havendo, portanto, falhas espontâneas dos corpos de prova. Por 

outro lado, verificaram que maiores espessuras de cimento 

resultaram em diminuição da resistência coesiva do mesmo, 

promovendo uma redução da resistência à tração.  

Resultados bastante semelhantes aos do trabalho anterior, 

foram encontrados por Diaz-Arnold et al.,16 em 1991, que 

avaliaram o efeito de diferentes espessuras do cimento Panavia 

Opaque – 20, 50, 80, 110, 140 e 200µm – na resistência à tração 

da união liga metálica e cimento resinoso, encontrando um 

aumento progressivo desta propriedade com espessuras de 20µm 

a 80µm seguido de declínio significativo com espessuras 

maiores, mais uma vez evidenciando a diminuição da resistência 

coesiva do material. 

De acordo com os comentários realizados, fica evidente 

que, apesar dos melhores resultados encontrados em nosso 

estudo em relação aos cimentos resinosos sobre o cimento de 

fosfato de zinco, novas pesquisas devem ser realizadas, 

abordando as mais diversas propriedades, para a obtenção de 
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parâmetros mais seguros, para a utilização destes materiais na 

cimentação de restaurações metálicas. 
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7. Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, podemos 

concluir que:  

 

1. Os cimentos resinosos de dupla ativação, nos tempos 

imediato, 1 hora, 2 horas, 24 horas obtiveram dureza 

significativamente maior quando fotoativados, tendo este 

comportamento permanecido aos 7 dias no Panavia F, 

enquanto os cimentos Scotchbond Resin Cement e Enforce 

apresentaram igualdade estatística entre os tratamentos. 

 

2. Todos os cimentos resinosos estudados apresentaram 

progressão de polimerização em função do tempo na 

ausência de luz.  

 

3. Os cimentos Panavia F e Fosfato de Zinco apresentaram, 

respectivamente, a maior e a menor força de remoção por 

tração, tendo o Scotchbond Resin Cement, Enforce e 

Cement-It ficado em posição intermediária, diferenciando-se 

significativamente dos demais materiais, porém não entre si. 
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RESUMO 

 

Foram avaliados grau de polimerização de cimentos 

resinosos em função de diferentes intensidades de luz, por meio 

de ensaio de dureza, e resistência à remoção por tração de 

coroas cimentadas em troqueis com determinados cimentos. A 

primeira etapa foi realizada submetendo-se ou não os cimentos 

resinosos Panavia F, Scotchbond Resin Cement, Enforce e 

Cement-It à fotoativação, tendo as leituras sido realizadas nos 

tempos imediato, 1 hora, 2 horas, 24 horas e 7 dias após 

espatulação dos materiais. No segundo ensaio, foram 

confeccionados troqueis e coroas, ambos em liga de NiCr, os 

quais, após jateamento e aplicação do agente catalisador do 
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sistema adesivo Scotchbond Multi Uso Plus (3M) em suas 

superfícies, foram cimentados aos pares com os materiais 

descritos anteriormente, além do cimento de fosfato de zinco. A 

análise dos resultados revelou que os cimentos resinosos 

alcançaram maior dureza nos grupos fotoativados em todos os 

tempos analisados, com exceção apenas do Scotchbond Resin 

Cement e Enforce que, aos 7 dias, mostraram igualdade 

estatística entre os tratamentos. Todos os materiais 

apresentaram progressão de polimerização em função do tempo 

na ausência de luz, com diferentes velocidades. Os cimentos 

Panavia F e Fosfato de Zinco apresentaram, respectivamente, a 

maior e a menor força de remoção por tração, tendo o 

Scotchbond Resin Cement, Enforce e Cement-It ficado em 

posição intermediária, diferenciando-se significativamente dos 

demais materiais, porém não entre si. 

 

Palavras-chave: cimentos dentários; dureza; coroas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to evaluate polymerization 

degree of resin cements subjected to various light exposures, by 

hardness test, and bond strength of crowns luted to dies using 

five luting agents. Panavia F, Scotchbond Resin Cement, Enforce 

and Cement-It were exposed or not to light and measurements 

were taken at baseline, 1 hour, 2 hours, 24 hours and 7 days 

after mixing. For the second evaluation, dies and crowns were 

obtained with NiCr alloys and after sandblasting and treatment 

with catalyzer agent of Scotchbond Multi Uso Plus adhesive 

system (3M) at both surfaces, cementation was done with the 

luting agents described before, besides zinc phosphate cement. 

Statistical analysis revealed greater hardness for 
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photopolymerized groups in all times, excepting Scotchbond 

Resin Cement and Enforce that, at 7 days, showed no statistical 

difference between treatments. All cements had polymerization 

progression with time at light absence, with different speeds. 

Panavia F and zinc phosphate showed, respectively, the greatest 

and smallest bond strength, while Scotchbond Resin Cement, 

Enforce and Cement-It were in a intermediate position, differing 

significantly of the other cements, but not between theirselves. 

 

Keywords:  dental cements; hardness; crowns. 
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