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1 INTRODUÇÃO 

A resistência ao deslocamento de uma coroa 

metálica fundida é oferecida principalmente pelos princípios dos 

preparos cavitários: altura, diâmetro, configuração e conicidade 

do preparo e pelo embricamento mecânico do agente 

cimentante na interface dente-restauração, segundo 

Jorgensen27 (1955); Kaufman et al.30 (1961 ); Douglass 13 (1973); 

Charbeneaux8 (1975); Rosenstiel54 (1975). 

Os agentes cimentantes têm como objetivos selar 

a união dente-material restaurador, ser insolúvel no meio bucal, 

promover retenção e estabilidade, ser compatível com os 

tecidos pulpares e promover um bom assentamento final da 

coroa cimentada. 

Como as restaurações fundidas ainda não podem 

ser feitas sem uma fenda marginal, os agentes de cimentação 

têm um papel crítico no selamento de margens para minimizar a 

microinfiltração. Na atualidade, os cimentos disponíveis não 

garantem uma impermeabilidade contínua. Além do mais, 

devido à sua solubilidade nos fluidos orais, o espaço criado na 

margem da restauração pode se tornar um reservatório 

protegido para microrganismos que liberam produtos tóxicos. 
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Estas toxinas podem causar inflamação gengival, cáries 

secundárias ou lesões pulpares inflamatórias. 

Vários artifícios são usados para melhorar a 

resistência ao deslocamento, como confecção de caixas, sulcos 

e canaletas; e são indicados de acordo com o tipo e 

características de forma, tamanho e altura dos dentes suportes 

e estado de higidez da coroa, previamente ao preparo. O ideal é 

ter-se coroas fundidas o mais bem adaptadas possíveis, para 

reduzir ao máximo a linha de cimentação, de acordo com 

Fusayama et al.18 (1963) e lshikiriama et al.26 (1981). As 

características internas do preparo, linha de término e 

confecção de alívio tentam melhorar a adaptação. Alguns 

autores recomendam que a espessura de alívio seja de 251!m, 

como Fusayama et al.18 (1963); Fusayama et al. 17 (1964); 

McEwen37 (1965); Eames et al. 14 (1978); White & Kipnis69 

(1993), o que pode ser obtido, dentre outras técnicas, com 

espaçadores, que são substãncias aplicadas aos troquéis em 

camadas ou ainda com lençol de metal brunido sobre o troquei. 

Os espaçadores devem aliviar todo o preparo, mas não o limite 

cervical, onde deve haver união íntima entre a coroa e o tecido 

dentário. 

Atualmente existem cinco categorias de cimentos 

dentais utilizados na cimentação de coroas, restaurações 

metálicas fundidas, próteses parciais fixas convencionais e 

adesivas, restaurações tipo inlay-onlay e facetas de resina ou 

porcelana: fosfato de zinco; policarboxilato de zinco; ionômero 
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de vidro; óxido de zinco e eugenol e resinosos. Seria difícil dizer 

qual dos agentes cimentantes é o melhor. Existe uma evolução 

contínua deles quanto a formulação; apesar disto, cada um 

deles satisfaz apenas algumas das condições ideais, mas não 

todas. Assim, cada categoria tem sua indicação. 

O precursor dos agentes cimentantes foi o 

cimento de fosfato de zinco que teve sua fórmula descrita em 

1832, citado por Christensen 10 (1991 ). Algumas características 

indesejáveis deste cimento como a irritação pulpar é atribuída à 

sua acidez. Estudos recentes comprovam que esta irritação é 

causada pela infiltração na interface dente-agente cimentante, 

devido á solubilidade do cimento nos fluídos bucais. Em contra 

partida, segundo Christensen 10 (1991 ), ele tem tido grande 

aceitação devido a sua alta resistência à compressão. 

Atualmente, os cimentos de resina estão sendo 

cada vez mais usados, devido a grande adesividade ao 

esmalte, proporcionada pelo condicionamento ácido da 

superfície dental, de acordo com Mondelli et al.41 (1987). Os 

agentes ácidos condicionam seletivamente a porção inorgânica 

dos prismas de esmalte, criando espaços microscópicos 

responsáveis pela para uniâo dos agentes cimentantes 

resinosos ao esmalte. Esta adesividade também é conseguida a 

nível de dentina, mas devido a sua constituição ser diferente do 

esmalte e também a maior proximidade do tecido pulpar, o 

tratamento da dentina é mais complexo; este fato estimulou 

estudos mais aprofundados sobre o assunto. 
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Os cimentos à base de resina têm sido cada vez 

ma1s indicados, tanto que, para próteses adesivas, são os 

cimentos de eleição a mais de vinte anos. Hoje estes cimentos 

são empregados para cimentações de inlay-onlay cerâmicas ou 

de resina, e mesmo para a cimentação de coroas totais, 

segundo Tjan et al 61 (1992). De acordo com esses autores, um 

cimento de resina adesivo recentemente introduzido, Panavia 

Ex, parece ter adesão química e mecãnica ao substrato 

dentário, às ligas metálicas e à porcelana. É constituído pela 

resina composta BIS-GMA que apresenta uma espessura de 

filme delgada e tem pequena solubilidade nos fluidos bucais. 

Difere dos cimentos resinosos convencionais porque nele foi 

adicionado um éster fosfatado ao monômero, o que contribue 

para a adesão química à estrutura dental e ligas metálicas, além 

de estabelecer uma união micromecãnica. Outro benefício deste 

produto é a sua característica anaeróbia; assim a polimerização 

é retardada pelo oxigénio do ar. Esta propriedade mantem o 

excesso de cimento na margem da restauração sem polimerizar 

por um longo período de tempo, facilitando a sua remoção. 

Os cimentos à base de resina apresentam 

vantagens sobre o cimento de fosfato de zinco, por exemplo 

baixa solubilidade na saliva quando armazenado em meio 

aquoso, de acordo com GaRey et al. 19 (1994). 

Considerando que, na atualidade, a maioria dos 

retentores de prótese parcial fixa são coroas totais e para 

estruturas metalo-cerâmicas a liga mais utilizada é a de NiCr ou 
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NiCrBe, segundo Adabo et al.2 (1990) e Asmussen et al. 3 

(1993), nos pareceu oportuna uma avaliação in vitro da 

resistência à remoção de coroas totais em liga de NiCrBe 

cimentadas com cimento de fosfato de zinco e cimento de 

resina adesivo Panavia 21, que apresenta melhorias em relação 

ao Panavia Ex, sendo que, metade da amostragem foi 

submetida à ciclagem térmica (8 mil ciclos de 6 a 61°C) e a 

outra metade submetida ao teste de tração logo após a presa 

final do agente cimentante. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

Jorgensen28 (1960) investigou a influência de 

vários fatores na espessura do filme de cimento de fosfato de 

zinco em coroas veneer cimentadas. Concluiu que a 

espessura do filme de cimento e a discrepância gengival nas 

coroas cimentadas foi determinada pela pressão de 

cimentação; duração da pressão; viscosidade e temperatura 

do cimento; convergência dos preparos e existência ou não 

de perfuração oclusal nas coroas. Quando as coroas eram 

perfuradas oclusalmente, foi passivei com um cimento 

finamente granulado, obter uma espessura de filme de 

cimento muito pequena, de aproximadamente 20,um, mesmo 

que outras condições, que influenciavam a espessura do 

filme, fossem relativamente desfavoráveis. 

Kaufman et al.30 (1961) estabeleceram que: 

a) os fatores que influenciavam a retenção de 

um dente preparado eram: 

- área de superfície; 

- altura do preparo; 

- ângulo de convergência das paredes 

opostas; 



14 

- textura da superfície da área preparada; 

- artifícios retentivos intra-coronários do 

preparo; 

- grau de retenção dos vários componentes 

da área preparada; 

b) os fatores de retenção numa fundição eram: 

- adaptação relativa da fundição à superfície 

do dente preparado; 

- textura da superfície interna da fundição; 

- o efeito sobre a retenção de fundições 

individuais, quando estas estavam contidas à 

outras e cimentadas simultaneamente; 

- as propriedades de resistência do metal 

fundido para manter o selamento do cimento; 

c) os fatores de retenção, em função do meio 

cimentante eram: 

- tipo do cimento; 

- efeito de uma abertura planejada na 

fundição; 

- influência das variações na viscosidade do 

cimento; 

- variações na pressão de assentamento; 

- variações na duração da pressão; 

- variações no tempo entre a cimentação e o 

teste de deslocamento; 

- ângulo da força de deslocamento; 
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- magnitude e o braço de alavanca da força 

de arrancamento; 

- valores da resistência à compressão e 

cisalhamento dos vários meios cimentantes. 

Além disso, consideraram ser importante a 

compatibilidade dos vários cimentos, os valores do pH e suas 

propriedades químicas. 

As conclusões referentes às variáveis 

analisadas: altura do preparo, grau de convergência, área do 

preparo e efeito da perfuração, foram: 

a) a resistência ao deslocamento de uma 

fundição cimentada na linha da trajetória de 

inserção aumentou significantemente quando 

as paredes opostas do preparo se 

aproximavam do paralelismo; 

b) o aumento da retenção foi menos marcado 

com o aumento da altura; 

c) uma análise da retenção de preparos com o 

mesmo grau de inclinação demonstrou que, 

cada unidade de área de superfície 

apresentou qualidade retentiva comparável, 

independendo das outras dimensões do 

preparo; 

d) houve um aumento linear na retenção, 

quando o preparo aumentava quanto ao 

diâmetro; 
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e) num preparo convergente, as áreas mais 

próximas do término gengival contribuíram 

com uma maior proporção na retenção; 

f) as fundições não assentaram completamente 

durante a cimentação. A camada de cimento 

na superfície oclusal foi excessiva nas 

fundições sem perfuração; isto ainda era mais 

crítico em preparos que se aproximavam do 

paralelismo e pareceu estar relacionado com 

o grau de adaptação das duas partes; 

g) o uso de uma perfuração planejada nas 

fundições permitiu um assentamento mais 

completo, maior facilidade de cimentação e 

um aumento da retenção de 19 a 32%. 

Fusayama et al.18 (1963) preocuparam-se com 

a espessura de cimento em restaurações dos tipos classes I, 

11 (MO, DO e MOD) e coroas totais. Além disso, também 

foram estudadas as diferenças entre técnicas de 

enceramento, direta e indireta, e tipos de expansões, térmica 

e higroscópica. As conclusões foram que: 

a) a espessura do cimento sobre as fundições 

foi, de modo geral, maior que a espessura 

original do espaço existente; 

b) o aumento foi pequeno quando a espessura 

de espaço original era maior; 
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c) o aumento foi ligeiro quando o espaço 

original era maior de 35,um; 

d) a espessura, entretanto, foi grandemente 

aumentada quando a espessura do espaço 

original era menor de 30,um. 

Fusayama et al. 17 (1964) estudaram a influência 

da carga de cimentação, convergência das paredes axiais, 

altura dos preparos e a quantidade de alívio das coroas, 

relacionando estes fatores com a adaptação de coroas totais 

durante a cimentação. 

As conclusões foram que: 

a) uma quantidade excessiva de pressão 

durante a cimentação não produziu diferença 

significante na espessura do cimento a nível 

do término cervical; 

b) o aumento da convergência das paredes 

axiais do preparo diminuiu ligeiramente a 

espessura do cimento a nível gengival; 

c) a diminuição da altura dos preparos diminuiu 

ligeiramente a espessura do cimento na linha 

do término; 

d) o alívio interno das coroas, para reduzir a 

resistência do cimento ao escoamento, 

reduziu marcadamente a espessura do 

cimento; 
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e) não houve diferença significante entre os dois 

tipos de material de alívio (aplicação de 

esmalte e folha de estanho), sobre o 

assentamento das coroas. A folha de estanho 

foi aplicada tanto em toda a superfície do 

preparo como somente vestíbulo-ocluso

lingual. A aplicação vestíbulo-ocluso

lingualmente era mais simples para uso 

clínico; 

f) a exposição de cimento foi maior no tipo de 

preparo com ombro, muito menor no tipo 

chanfro e menor ainda no tipo lãmina de 

faca. 

McEwen37 (1965) ponderou que com o advento 

da alta rotação, os preparos de cobertura total tinham se 

tornado um procedimento bastante simples, não havendo 

necessidade de usar-se discos; o diãmetro dos instrumentos 

cilíndricos foi grandemente diminuído, como foram o número 

de instrumentos necessários. A maioria dos preparos podia 

ser completado com apenas cinco pedras de diamante; uma 

pedra pequena em forma de roda para redução oclusal, uma 

em "forma de lápis" para corte das proximais, uma pequena 

pedra esférica para estabelecer a profundidade da redução 

gengival, uma tronco-cônica de ponta arredondada para 

redução vestibular e lingual e uma pedra em forma de chama 

para o término gengival. O autor afirmou que um preparo em 
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forma de chanfro era o ideal para preparos totais, preferindo 

um término entre o chanfro e linha zero, que denominou de 

chamferette. Relatou que fundições com ombro total eram as 

mais difíceis de serem assentadas. O autor testou diversas 

maneiras para levar o cimento às coroas e combinava este 

procedimento com perfurações oclusais e linguais. Os 

resultados foram documentados em filme colorido de 16mm, 

revelando que todos os procedimentos produziram bolhas de 

ar. Uma ocorrência mais séria foi a retenção de bolhas de ar 

nas margens gengivais, o que era mais comum nas 

preparações tipo ombro, do que naquelas tipo chanfro ou 

linha zero. Esta ocorrência era a causa provável da irritação 

gengival, eventual dissolução do cimento e desenvolvimento 

de cáries nestas áreas críticas. O autor tentou remover estas 

bolhas de ar pela vibração ou pela aplicação de vácuo, mas 

sem resultado. Finalmente desenvolveu um procedimento 

que parecia eliminar as bolhas de ar e proporcionar uma 

cobertura de cimento adequada e constante às paredes do 

preparo. Observou que usando um pincel de pêlo de camelo 

e pintando o cimento dentro da coroa numa pequena camada, 

as bolhas eram completamente eliminadas. O autor fez um 

outro estudo para estudar o alívio interno com eletrocorrosão 

das coroas. Nenhuma das coroas observadas por 

macrofotografia mostrou alívio regular e muitas vezes as 

margens estavam envolvidas pelo alívio. Terminado, relatou 

que depois de analisar o problema, seu método de alívio era 



20 

usar jato de areia na superfície interna, recolocar a coroa no 

troquei e aliviar as áreas de cantata, repetindo o 

procedimento até que toda a face interna fosse 

completamente aliviada. Se houvesse necessidade, o mesmo 

procedimento era repetido sobre o dente preparado. 

Kaufman et al.31 (1966) conduziram este estudo 

em cinco fases; na primeira, várias proporções de pó e liquido 

foram usadas para avaliar a melhor proporção para efeito de 

retenção. Numa segunda fase, várias proporções entre pó e 

líquido foram estudadas para determinar o pH, pela 

determinação da presença de ácido livre na mistura. Na 

terceira fase, foi estudada a variação na solubilidade, pela 

variação na proporção pó-liquido. Na quarta fase, foi 

investigado o efeito sobre a retenção, pH e solubilidade do 

cimento quando foi adicionado eugenol á mistura. Na quinta 

fase, foi avaliada a relação da retenção de uma coroa total 

antes e após a cimentação. Nesta fase foi analisado o ajuste 

mecãnico da fundição sobre o troquei para determinar se 

existia alguma correlação entre a resistência inerente da 

coroa sem cimentação com a retenção final, depois de 

cimentada. As conclusões foram que: 

a) a melhor proporção pó-liquido foi 3,2 g de pó 

para 1,65 mi de líquido; 

b) a porcentagem de desintegração do cimento 

aumentou com o aumento do liquido, mas era 
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menor que de 0,3% no nível ótimo de 

retenção; 

c) o pH diminuía a medida que a proporção pó

líquido aumentava; 

d) houve um aumento pequeno mas consistente 

no pH, com um aumento do tempo entre a 

imersão do cimento molhado e a leitura do 

pH; 

e) o tempo decorrido entre a presa do cimento e 

a colocação no meio de estocagem, não teve 

efeito sobre o pH; 

f) a adição de eugenol à mistura resultou num 

aumento pequeno, não significativo da 

retenção; o pH não foi alterado, mas a 

porcentagem de desintegração aumentou 

acima do nível aceitável; 

g) nas condições do teste, não houve 

correlação entre a retenção das coroas antes 

e depois de cimentadas. 

Lorey & Meyers35 (1968) investigaram as 

qualidades retentivas de cinco tipos de preparos usando 

forças tensionais. O preparo de coroa total proporcionou um 

máximo de valor retentivo entre outros tipos de preparo 

(coroas três quartos, coroas três quartos com pinos e dois 

tipos de preparos tipo pin ledge). O sexto tipo de preparo era 

em forma cilíndrica, similar ao troquei do Bureau of 
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Standards. Este troquei tem 6mm de diâmetro e 6mm de 

altura, as paredes axiais do preparo formam um ângulo de 2° 

e 48 min com o longo eixo do troquei e tem um ângulo de 

convergência de 5° e 36 min. As conclusões relativas à 

retenção dos tipos de preparo estudados foram: 

a) os valores de retenção aumentaram com o 

aumento da área de superfície do preparo; 

b) os maiores valores de retenção foram obtidos 

com duas restaurações de coroas totais; 

c) os valores de retenção de coroas sem 

cimento não deram indicação dos valores de 

retenção depois da cimentação. 

Eames et al.14 (1978) consideraram o resultado 

de duzentas fundições e descreveram métodos para eliminar 

o efeito de discrepâncias internas e o fenômeno de rebound, 

que requeria ajuste oclusal e ajuste de margens. As variáveis 

técnicas incluíram convergência do preparo, perfuração 

oclusal e tipos de cimentos usados. Os dois espaçadores de 

troquéis e outros métodos de alivio proporcionaram espaço 

para o cimento, melhorando a adaptação marginal. Além de 

reduzir o tempo clínico e melhorar a integridade marginal, o 

alivio do troquei promoveu retenção 25% maior do que 

quando as áreas de interferências nâo foram aliviadas. 

Koyano et al.33 (1978) procuraram saber qual a 

técnica mais efetiva de pressão para cimentar restaurações 

fundidas. Para isto, incrustações experimentais foram 
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cimentadas às cavidades cilíndricas de dois diâmetros e duas 

profundidades diferentes, sob várias pressões estáticas e 

dinâmicas. As espessuras dos filmes de cimento foram 

comparadas. Os resultados foram: 

a) a pressão estática produziu menores filmes 

do que pressão dinâmica; o filme de cimento 

foi menor com presssão e vibração do que 

quando se usou martelete; a espessura do 

filme foi ligeiramente menor do que com 

vibração vertical e a vibração horizontal 

pareceu ser preferível, por poder ser usada 

com maior pressão, sem causar trauma; 

b) a combinação da pressão estática, seguida 

da pressão dinâmica, produziu dentre as 

técnicas e combinações de técnicas 

estudadas, a menor espessura do cimento; 

c) a melhor técnica para uso clínico foi assentar 

a fundição por pressão digital e então aplicar 

vibração horizontal sob pressão manuaL 

lshikiriama et aL26 (1981) consideraram que o 

procedimento de cimentação era um passo crítico para o 

sucesso de restaurações fundidas indiretas. A altura e 

convergência das paredes axiais, o diâmetro dos preparos, a 

presença de sulcos para melhorar a retenção e o tipo de 

cimento foram algumas das condições estudadas que 

influenciavam o ajuste e a retenção das restaurações 
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fundidas. As seguintes variáveis foram incluídas no estudo: 

quantidade de cimento colocada na coroa; aplicação de 

vibração e perfuração ou ataque ácido das coroas. As coroas 

fundidas foram cimentadas simulando situações clínicas. As 

conclusões foram que: 

a) houve um melhor ajuste quando o cimento foi 

aplicado na face interna da coroa com pincel 

formando uma camada fina; 

b) a vibração mecânica da coroa promoveu um 

ajuste melhor; 

c) a perfuração, ataque ácido interno ou ainda a 

combinação dos dois métodos permitiram um 

melhor assentamento; 

d) a associação de uma ou mais variáveis 

melhorou consideravelmente o assentamento 

da coroa. 

Moore et al 42 (1985) enfatizaram que a 

adaptação marginal da restauração fundida remanescia um 

standard pelo qual os dentistas julgavam a qualidade de seu 

trabalho. A espessura do agente cimentante, fluidez, mistura, 

força de cimentação e as técnicas de assentamento afetavam 

a adaptação durante a cimentação. Estes fatores, além dos 

de preparo e forma da fundição, podiam gerar pressões 

hidráulicas ou seja, forças de resistência ao assentamento 

das restaurações fundidas. Estas pressões impediam um 

assentamento completo das fundições ou distorcer as 
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margens, se não existisse uma compensação proporcionada 

pela perfuração ou alívio interno. O cimento fluía pela 

abertura ao redor da linha de término quando a coroa era 

assentada, o que resultava em forças hidrodinâmicas que 

podiam levar à separação das fases pó e líquido do cimento. 

Esta dissociação podia provocar o aparecimento de grumos 

de cimento em diferentes localizações, inclusive em margens 

intimamente adaptadas. Esta investigação avaliou a abertura 

marginal de coroas totais cimentadas corn cimento de fosfato 

de zinco. Os resultados foram: 

a) as aberturas marginais em coroas totais 

veneer aumentaram durante a cimentação; 

b) as discrepâncias verticais de coroas bem 

ajustadas aumentaram significantemente 

depois das cimentações. 

Munksgaard et al43 (1985) mostraram que a 

resistência da união da resina composta à dentina tinha 

relação inversa com o tamanho do espaço de contração 

resultante da contração de polimerização. Deste modo, era 

necessário um adesivo de dentina com um sistema de união 

forte para resistir á contração de polimerização. Os autores 

avaliaram a resistência ao cisalhamento da última geração de 

agentes de união à dentina e de um cimento de ionômero de 

vidro à dentina humana e esmalte, seguidos de estocagem 

em água e termociclagem. Concluíram que: 
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a) a capacidade dos espécimes para resistir à 

termociclagem e estocagem em água a 37°C 

variou significantemente entre os materiais; 

b) observou-se grandes coeficientes de 

variação para todos os adesivos de dentina; 

c) a maior resistência de união atingida com os 

agentes de união de dentina foi somente de 

37% daquela obtida com resina composta

esmalte, usada como controle; 

d) a maior resistência de união do cimento de 

ionômero de vidro com a dentina foi somente 

de 47% daquela obtida com a união resina 

composta-esmalte, usada como controle. 

As micrografias com microscópio eletrônico de 

varredura dos espécimes fraturados indicaram que as falhas 

de esmalte-Scotchbond 11 ou esmalte-Silux foram coesivas 

dentro da resina. Em comparação, a dentina com os mesmos 

produtos mostrou que as falhas foram adesivas na superfície 

dente material restaurador. Com o Gluma e o Lumifor 

observaram falhas similares. Outros materiais mostraram 

falhas nas interfaces adesivo dentinário-resina sem carga 

resina composta, em que as falhas foram adesivas, inclusive 

na camada de smear layer. 

Campagni et all (1986) avaliou se o alívio 

interno compensava os efeitos restritivos de sulcos no 

assentamento de coroas totais fundidas. As variáveis foram 
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dois sulcos no preparo e alívios de 20,um a 40,um no troquei. 

Foram medidas as discrepâncias notadas antes e depois das 

cimentações, determinada a média para cada grupo e a 

significância entre elas. Os resultados demonstraram que: 

a) o alívio melhorou significantemente o 

assentamento de coroas totais fundidas, com 

ou sem sulcos; 

b) a omissão do espaçador dos sulcos não 

reduziu os benefícios do alívio para o 

remanescente do troquei. O alívio interno 

parcial foi melhor do que nenhum alívio; 

c) os sulcos não impediram o assentamento 

quando a aplicação do espaçador foi 

completa ou omitida nos sulcos. 

lizuka et al24 (1987) compararam espessuras 

de filmes de cimento e características retentivas de cimentos 

de fosfato de zinco, de policarboxilato de zinco e de ionõmero 

de vidro em função da proporção pó-líquido. As conclusões 

do estudo relativas ã retenção foram: 

a) o efeito da proporção pó-líquido foi mais 

dependente da composição do produto 

comercial do que do tipo de cimento; 

b) as proporções pó-líquido sugeridas pelas 

instruções do fabricante nem sempre 

permitiram a máxima retenção para coroas 

com e sem perfurações; 
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c) foi indicada a perfuração de coroas desde 

que este procedimento aumentava a sua 

retenção era muito menos dependente das 

variações das proporções pó-liquido; 

d) a proporção pó-liquido para o cimento de 

fosfato de zinco, recomendada pelo 

fabricante, foi responsável por retenções 

menores do que aquelas obtidas com uma 

consistência menos densa. 

Mitchen & Gronas39 (1986) estudaram o 

possível efeito que as alterações depois da extração podiam 

ter sobre a dentina no teste de adesão. Avaliaram também 

por um teste adesivo; adhesive screening test, qual o efeito 

da espessura da dentina remanescente sobre o teste adesivo 

e forneceram valores adesivos para produtos comercialmente 

disponíveis. O teste de cisalhamento dos adesivos provou ser 

reprodutível e podia ser utilizado para testar novos sistemas. 

Ao avaliar adesivos de dentina resinosos aluais, pareceu que 

o período de tempo desde a extração do dente teve pouco 

efeito na adesão; de outro lado a adesão diminuiu 

significantemente a medida que aproximava-se da polpa. A 

resistência à união de cinco sistemas comerciais, Durafil, 

Scotchbond, Scotchbond fotopolimerizàvel, Dentin Adhesit e 

J&J Dentin Adhesive foi estabelecida. Os valores de sete a 

dez réplicas por período foram tabulados, para o efeito do 

tempo depois da extração, sobre a adesão. A análise de 



29 

variância e o teste de Tukey a 0,05 permitiram dizer que não 

existiu diferença significante entre 1 h e 26 dias e mostraram 

a diferença significante da adesão entre 0,75mm, 1 ,5mm e 

2mm de distância da polpa. Na distância menor, a adesão foi 

aproximadamente 44% menor. 

Oden & Oilo45 (1986) compararam a resistência 

tênsil de quatro agentes comerciais de união à dentina de 

várias composições e com diferentes pré-tratamentos do 

substrato da dentina. Os produtos testados foram Dentin 

Adhesit, Dentin Bonding Agent, Gluma e Scotchbond. Os 

testes de tensão deram valores de união entre 0,4 Mpa e 4,9 

Mpa depois de 24 h de estocagem em água a 37°C. O Dentin 

Adhesit forneceu os maiores valores. A estocagem em água a 

37°C por uma semana aumentou a resistência da união para 

o Scotchbond, mas não para os outros adesivos. Foram 

observadas grandes variações na resistência da união para 

todos os adesivos. 

Krabbendam et al.34 (1987) desenvolveram um 

aparelho universal para determinar a resistência ao 

cisalhamento da união dentina resina composta e testar a 

resistência ao cisalhamento de diferentes agentes de 

cimentação, quando aplicados sobre dentina/esmalte e à ligas 

de ouro, prata paládio e ligas não preciosas. Os agentes de 

cimentação foram um cimento de ionõmero de vidro, um 

material BIS-GMA e um adesivo bipoliéster para coroas e 

pontes. Também foram investigados o papel do ataque ácido 
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e do jato de areia sobre o substrato. Um aparelho especial foi 

desenvolvido para esta proposta. A adesão à ligas não 

preciosas chegou a valores de 30 MPa, enquanto que a 

adesão à ligas preciosas ofereceu valores próximos àqueles 

da dentina, de 5 a 1 o MP a. Na dentina, o ataque ácido 

diminui a adesão enquanto no esmalte aumentou. Os 

resultados da investigação indicaram que o dispositivo de 

teste foi mais confiável do que aqueles descritos em outros 

estudos. As conclusões foram: 

a) o método ofereceu um meio confiável, útil e 

fácil de trabalhar para diferenciar 

quantitativamente a resistência da união entre 

vários adesivos dentais com ligas ou 

estruturas dentais, com e sem pré

tratamento; 

b) os melhores resultados deste método de 

teste correlacionaram com dados de estudos 

prévios; 

c) para todos os agentes de cimentação 

estudados, o ataque ácido melhorou a 

resistência de união ao esmalte; 

d) o ataque ácido da dentina diminuiu a 

resistência da união; 

e) metais fundidos condicionados por jato de 

areia melhoraram a resistência da união com 

cimentos BIS-GMA e bipoliéster, mas isto não 
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afetou sígníficantemente a união com 

cimentos de ionômero de vidro. 

Tao & Pashley"9 (1988) avaliaram as forças 

adesivas para o Scotchbond e Silux à dentina com camada 

de smear layer criadas com disco de papel ou com pontas 

diamantadas, em profundidades superficial, média e 

profunda. Para tratamento da superfície foram usados cinco 

métodos: 

a) lavagem com água por 1 min; 

b) aplicação do ultra-som por 1 h; 

c) tratamento com Tubulicid (EDTA); 

d) ataque com ácido cítrico 6% por 1 min; 

e) ataque com ácido fosfórico por 15 s. 

Os resultados foram que, no grupo controle, 

onde a camada de smear layer foi produzida com discos de 

papel, a força adesiva foi maior do que quando feita com a 

ponta diamantada. Os outros quatro tipos de tratamento da 

dentina a que foram submetidos os espécimes produziram 

menor resistência. Quanto à profundidade de dentina, 

diferenças significantes foram encontradas entre as 

profundidades superficial, média e profunda, com uma 

diminuição crescente na resistência adesiva. 

Prati & Nucci52 (1988) fizeram observações 

sobre adesivos dentinários considerando que muitos deles 

foram desenvolvidos e lançados no comércio, mas estes 

materiais mostravam efetividade variável no uso clínico. A 
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avaliação dos adesivos dentinários normalmente empregava 

medidas de resistência por testes de cisalhamento, mas a 

resistência destes materiais podia ser medida de várias 

maneiras, sendo que os resultados podiam variar, 

dependendo dos materiais e métodos usados. 

Diaz-Arnold et al.12 (1989) investigaram os 

efeitos de termociclagem e tempo de estocagem sobre a 

resistência tênsil da união de três cimentos de resina, 

Comspan, Panavia e Super Bond. Foram fundidos cilindros 

de Rexillium III, jateados e unidos, extremidade com 

extremidade, e testados subseqüentemente quanto á 

resistência tênsil. Foram avaliadas as condições de 

estocagem de dois e trinta dias a 37°C. A metade dos 

espécimes foi termociclada por 24 h (1.080 ciclos), entre 5 e 

60°C . As conclusões foram que: 

a) 

b) 

houveram diferenças estatísticas 

significantes entre os sistemas testados, bem 

como diferenças entre as condições de 

estocagem de dois e trinta dias, tanto para os 

espécimes ciciados como para os não 

ciciados; 

a termociclagem 

significantemente as 

não 

resistências 

sistemas adesivos testados; 

afetou 

dos 

c) o tempo de estocagem de trinta dias afetou 

significantemente a resistência da união: à 
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dentina tanto da Panavia como do Super 

Bond, enquanto o Comspan manteve os 

mesmos valores de resistência de união nas 

condições testadas. 

Gegauff & Rosenstiel20 (1989) tinham 

previamente relatado uma redução da discrepância de 

assentamento de coroas de aproximadamente de 200pm, ~ 

resultante da aplicação dinâmica de forças durante a 

cimentação. Considerando também que estudos prévios de 

espaçadores in vivo usavam de cargas estáticas não 

representativas da prática clínica, avaliaram o efeito de 

espaçadores no assentamento e retenção usando de um 

assentamento dinâmico. Foram feitas sete coroas totais para 

cada um dos três dentes humanos extraídos, usando 

diferentes camadas de espaçador. As discrepâncias de 

assentamento médio indicaram assentamento ideal para 

todos os tipos de coroas, independentemente do número de 

camadas do espaçador. A análise de variância demonstrou 

não ter havido diferença significante no grau de 

assentamento. Entretanto, coroas feitas em troquéis sem 

espaçador foram significantemente mais retentivas do que 

aquelas feitas em troquéis com espaçador. As conclusões do 

estudo foram: 

a) o espaçador de troquei não melhorou o 

assentamento das coroas cimentadas; 
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b) as retenções das coroas feitas sem 

espaçador foram significativamente maiores 

do que aquelas feitas com uma a seis 

camadas de espaçador; 

c) o significado clínico dos estudos ín vitro, 

usando cargas estáticas deveria ser 

reavaliado, para se saber com mais clareza 

quais os benefícios dos procedimentos de 

espaçamento de troquéis. 

Mitchen & Gronas40 (1989) avaliaram a 

resistência da união resina-dentina ao cisalhamento em 

dentina vestibular de terceiros molares recentemente 

extraídos. Os dentes foram seccionados e as polpas 

removidas. As cãmaras pulpares foram seladas com discos 

de acrílico trespassadas por um tubo que permitia a 

introdução de fluido sobre pressão fisiológica durante uma 

das seguintes condições de teste: túbulos cheios com fluido, 

com ou sem pressão com e sem a camada de smear /ayer e 

túbulos fechados sem pressão, com e sem smear layer. 

Foram avaliados quatro cimentos de ionômero de vidro 

(Shofu 11, Liner 3M, G.C. Dentin cement e Ketac bond) e um 

adesivo de resina à dentina (Scothbond 11 com P-30). Os 

valores da resistência à união para o cimento de ionômero de 

vidro variaram de 2,1 a 4,7 MPa, para todas as condições de 

teste e não pareceram ser afetados pela presença de fluido 

sob pressão fisiológica ou presença ou ausência da camada 
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de smear layer. De outro lado, o adesivo resinoso à dentina 

foi afetado pela presença de umidade (1 ,O + 1,3 MPa quando 

os túbulos estavam cheios de fluido, mas não sob pressão e 

18,3 + 7,6 MPa quando os túbulos estavam fechados). 

Pashley et al49 (1989) revendo a literatura sobre 

adesivos dentinários, observaram que grande número de 

estudos sugeriam que a remoção da camada de smear layer 

podia aumentar ou diminuir a resistência de união à dentina. 

A remoção da camada de smear layer também aumentava a 

permeabilidade e molhamento da dentina. Compararam a 

permeabilidade e resistência ao cisalhamento da dentina 

oclusal e vestibular, antes e depois da remoção da camada 

de smear layer com ácido cítrico a 6% e antes e depois da 

substituição da camada de smear layer por tratamento com 

oxalato. As resistências ao cisalhamento das uniões de 

Scotchbond e Silux à camada de smear tayer foram maiores 

do que à dentina atacada por ácido. O tratamento da dentina 

atacada por ácido com oxalato aumentou a resistência da 

união à níveis mais altos do que os controles, com camada de 

smear layer. A remoção da camada de smear layer aumentou 

a permeabilidade da dentina. Com tratamento prévio de 

oxalato o resultado foi inverso. 

Adabo et al.2 (1990) avaliaram a resistência à 

teste de tração de três tipos de agentes cimentantes, 

cimentos de policarboxilato de zinco, ionômero de vidro e 

resina composta, associados à três tipos de ligas metálicas, 
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NiCr, AgSn, CuAI, após 24 h de armazenagem em água 

destilada a 37°C. O substrato foi dentina de dentes humanos 

extraídos com superfícies desgastadas até o nível dentinário 

com áreas de 28,26mm2 circulares e planas. A conclusão 

relativa ao cimento Panavia e às três ligas utilizadas foi que a 

maior resistência de união com dentina foi obtida pelo agente 

de fixação Panavia Ex com média de 18,83 Kgf . Obteve-se 

16,10 Kgf com NiCr 19,90 Kgf com AgSn e 20,50 Kgf com 

CuAI. Os valores obtidos com os outros cimentos foram 

muitos menores, cerca da metade com o cimento de 

ionômero de vidro e um quarto do valor com policarboxilato 

de zinco. 

Abaush & Jenkins1 (1991) partiram do princípio 

que embora as próteses adesivas devessem ser unidas 

idealmente ao esmalte, os dentes suportes podiam se 

apresentar com restauraçôes ou exposiçôes de dentina nos 

lugares de união. Assim o estudo verificou a influência da 

união a tais superfícies em relação à retenção da prótese 

parcial fixa, usando como critério de mensuração a 

resistência tênsil da união. Um cimento de resina adesivo, 

Panavia Ex, foi unido ao esmalte, dentina, resina composta, 

cimento de ionômero de vidro, amálgama e à aderentes 

combinados esmalte-dentina e esmalte-material restaurador. 

A resistência de união ao esmalte, de 28 MPa, foi comparável 

com o da resina composta, de 25 MPa, mas 

signifícantemente maior do que à dentina, de 8 MPa, 
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amálgama, de 8 MPa, e ao cimento de ionômero de vidro, de 

13 MPa. Quando a área de união era metade no esmalte e 

metade no material restaurador, a resistência da união foi 

equivalente daquela obtida para a união de menor valor. Uma 

tendência similar foi observada com espécimes esmalte

dentina. Isto indicou que a magnitude da união entre o 

cimento de resina e aderentes combinados foi limitada pela 

resistência da união ao aderente menos favorável. Pareceu 

que, se um retentor de prótese parcial fixa recobrir dentina 

exposta, restauração de amálgama ou cimento de ionômero 

de vidro, este falar podia afetar a retenção da prótese. 

Sorensen & Dixit57 (1991) compararam in vitro a 

resistência ao cisalhamento de adesivos dentinários atuais. 

Foram preparados molares humanos extraídos até uma 

superfície plana e tratados com adesivos dentinários e resina 

composta fotopolimerizável numa matriz plástica. Os corpos 

de prova foram estocados a 37°C em água e termociclados 

1.500 vezes. Encontrou-se grandes coeficientes de variação 

para todos os adesivos dentinários sendo que, um deles 

atingiu o valor de união correspondente a 47% do valor de um 

adesivo para esmalte usado como controle. A união da resina 

composta à dentina foi consideravelmente mais fraca e 

menos previsível do que a união ao esmalte e sujeita à 

microinfiltrações. Os autores concluíram que pode-se formar 

um espaço na interface dentina-resina devido à: 
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a) contração de polimerização da resina 

composta, dado a resistência da união à 

dentina ser mais fraca; 

b) esforços de polimerização; 

c) esforços originados de diferentes coeficientes 

de expansão térmica do dente, da resina 

composta e da base de cimento de ionômero 

de vidro; 

d) coeficientes diferentes de difusibilidade 

térmica; 

e) forças oclusais funcionais. 

Gorodovsky & Zidan22 
( 1992) mensuraram a 

retenção de coroas cimentadas com cinco métodos, usando 

cimento de fosfato de zinco, cimento de ionômero de vidro, 

um cimento de resina, um cimento com agente de união ao 

dente e um cimento adesivo de resina. Além disso mediram a 

desintegração do cimento de fosfato de zinco, do cimento 

ionomérico e do cimento de resina composta, sendo que a 

condição destes cimentos nas margens de coroas artificiais 

foi analisada microscopicamente. Os autores consideraram 

que se o teste retentivo causava separação da coroa do dente 

preparado, o resultado era considerado como "esperado". Se 

o dente era deslocado do material de inclusão, os resultados 

eram considerados como "não esperados". A resistência para 

os diferentes grupos foram, em MPa, para o cimento de 

fosfato de zinco 3,08 ± 0.9 (9-1); cimento de ionômero de 
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vidro 3,12 (9-1) ± 1,2; cimento de resina 4,21 ± 1,28 (9-2); 

cimento de resina com agente de união 4,1 ± 1,8 (7-6) e para 

o cimento de resina adesivo 6,4 ± 1,8 (1-9). A diferença 

estatística significante entre os grupos foi atribuída à 

resistência retentiva elevada do cimento de resina adesivo. 

Os resultados para os cimentos de fosfato de zinco e cimento 

de ionômero de vidro foram diferentes estatisticamente do 

grupo da resina adesiva. O uso de um agente de adesão à 

dentina com o cimento de resina composta resultou em 46% 

de falhas "não esperadas". Segundo os autores, isto pode ter 

sido a razão de não ter havido diferença significante 

estatisticamente para este grupo. O cimento de resina 

adesiva resultou em 90% de falhas "não esperadas". 

- lmbery et al.25 (1992), considerando que 

retentores para próteses tipo adesivas tradicionalmente 

contavam com ataque ácido da liga metálica para retenção 

micromecãnica, compararam a resistência tênsil da união de 

três cimentos de resina, usando dois tratamentos de 

superfície da liga. Foram fundidos corpos de prova em forma 

de discos com ligas Rexillium III e Olympia, oxidados e 

submetidos á um ciclo de queimas como o da porcelana. Os 

espécimes foram cimentados dois a dois com Comspan, 

Panavia Ex e C&B Methabond, depois do tratamento com 

óxido de alumínio ou silanização. Os discos de Olympia 

jateados foram estanhados antes de serem cimentados com 

a Panavia Ex. Os discos de Rexillium III com ataque 
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eletrolítico e cimentados com Comspan foram o controle. Os 

espécimes foram termociclados e testados quanto à tensão. 

A maior resistência da união foi conseguida com os 

espécimes de Rexillium III. 

Kanca 11129 (1992) avaliou in vitro um sistema de 

união ao esmalte e à um substrato dentinàrio, tanto úmido 

como seco. O sistema All-etch/AII-bond foi usado com ácido 

fosfórico a 1 O e 37%, como condicionadores. As superfícies 

úmidas de dentina exibiram resistência de união 

significativamente maiores do que as superfícies secas. O 

autor sugeriu que, devido ao comportamento único da mistura 

resina prímer, a superfície da dentina era molhada pelo 

produto de união mais intimamente quando ela estava úmida. 

A amostra foi dividida em seis grupos, sendo que, em cinco 

deles a resina foi aplicada à dentina e no sexto à esmalte. 

Usou-se ácido fosfórico a 1 O e 37 %, variando o tempo de 

aplicação de 15 a 30 s. A lavagem foi mantida constante em 

10 s. O tempo de secagem, com ar ou com papel absorvente, 

foi de 1 o s, para remover somente o excesso de água, 

tomando o cuidado para não provocar distúrbio no fluido dos 

túbulos. Os melhores resultados foram obtidos pelos grupos 

que não foram secos por ar, mas sim por papel absorvente, 

que se compararam favoravelmente com os resultados do 

sexto grupo, que era de união com o esmalte. 

_ Tjan & Li60 (1992) avaliaram o grau de 

selamento marginal de coroas totais em ouro produzido com 
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um novo cimento de resina (Panavia Ex) usado na 

cimentação quando comparado com coroas cimentadas com 

cimento de fosfato de zinco. O efeito da estocagem em água 

também foi estudado. Os resultados foram que as coroas 

cimentadas com Panavia Ex exibiram menor infiltração do 

que as cimentadas com cimento de fosfato de zinco. Não 

houve diferença significativa na infiltração marginal entre 

coroas cimentadas com Panavia mantidas em água por trinta 

ou noventa dias . 

. · Tjan et al 61 (1992) compararam a retenção de 

coroas totais fundidas em ouro, cimentadas com um cimento 

de resina adesiva (Panavia Ex) com a retenção de coroas 

cimentadas com cimento de fosfato de zinco (Fiecks) e 

também com um cimento de resina convencional (Comspan). 

O efeito desses agentes cimentantes no assentamento das 

coroas também foi avaliado. O cimento Panavia exibiu a 

maior resistência à !ração, com valores quase duas vezes 

maiores do que aqueles obtidos com cimento de fosfato de 

zinco. A diferença média dos valores de retenção entre as 

coroas cimentadas com Comspan e com o cimento de fosfato 

de zinco não foi estatisticamente significante. Os dois 

cimentos de resina usados neste estudo proporcionaram 

melhor assentamento do que o cimento de fosfato de zinco. 

• White & Yu70 (1992) relataram que o cimento de 

fosfato de zinco tinha sido o principal agente de cimentação 

de restaurações fundidas. Muitos novos agentes de 
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cimentação foram introduzidos, sendo que, a maioria destes 

materiais foi desenvolvido como materiais restauradores, 

forradores ou bases, que foram posteriormente reformulados 

como agentes cimentantes. Este grupo incluía cimentos de 

ionômero de vidro, de policarboxilato de zinco, vários tipos de 

cimento de resina, principalmente do tipo derivado do BIS

GMA com alguma carga inorgânica, cimento de ionômero de 

vidro/cimento híbrido de resina e cimento de hidroxiapatita. 

Não se conhecia a espessura do filme de cimento para um 

grande número destes produtos. Os autores se propuseram a 

determinar e comparar a espessura destes novos agentes 

cimentantes. Os resultados do estudo mostraram as menores 

películas para o cimento de fosfato de zinco, de 9,7 a 28,1 

fim; o cimento de policarboxilato teve de 22,5 e 23,9flm; os 

cimentos de ionômero de vidro tiveram de 22,5 a 30,7flm; os 

de resina tiveram de 26,3 a 106,7,.,m. Dos cimentos de resina, 

o Denmat + Tenure teve de 41,6J.tm, o Denmat de espessura 

fina teve de 43,2J.tm e o Panavia Ex teve de 44,7,.,m. A 

conclusão foi que a espessura de alguns novos agentes 

cimentantes era inaceitável, de acordo com a especificação 

nos da ADA. 

Asmussen et al.3 (1993) observaram a 

aderência de nove cimentos de resina comerciais à liga 

metálica, entre eles a Panavia Ex, por meio do teste da 

cunha. As vigas para o teste foram feitas com liga de NiCrBe 
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e as superfícies a serem aderidas foram jateadas com óxido 

de alumínio de 250J.tm. A energia de fratura dos cimentos 

investigados variou de menos de 1 O J/m2 até 121 J/m2 
. As 

energias de fratura não foram influenciadas por: 

a) espessura da película; 

b) largura das vigas; 

c) uso de uma resina não compósito 

intermediária; 

d) estocagem em água além de 24 h. 

Apesar da alta variação entre os grupos foi 

concluído que este teste podia dar dados relevantes sobre a 

performance dos adesivos. Observou-se ao microscópio que 

a fratura acompanhava a fissura inicial e foi em todos os 

casos, exceto com o material lnfinity, do tipo adesivo, isto é, 

localizava-se entre a resina e a superfície de metal. 

McConell36 (1993) fez considerações relevantes 

quanto ao cimento resinoso Panavia Ex, explicando que 

tratava-se de um agente de cimentação de resina composta, 

composto de pó e líquido com uma resina fosforada. O líquido 

continha metacrilatos aromáticos e alifáticos, ativadores, 

estabilizadores e um monômero éster fosfatado para melhorar 

o molhamento e a união aos metais. Os sistemas fosfatados 

usados em alguns dos sistemas mais antigos de união à 

dentina podiam hidrolisar na boca com o tempo, resultando 

em uma união insuficiente. Entretanto esta desintegração no 

ambiente oral não era vista usualmente quando o metal era 
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unido com sistema fosfatado. Estudos in vitro mostravam que 

o Panavia tinha uma alta resistência de união às ligas 

metálicas básicas. Em muitos dos artigos, a resistência da 

união era maior do que quando se usava ataque eletrolítico. O 

Panavia Ex tinha uma reação de presa única, por se dar em 

meio anaeróbio. Para ter-se a melhor resistência de união e 

diminuir-se os problemas de manipulação, o material devia 

ser retirado do refrigerador 1 h antes do uso. O pó devia ser 

homogeneizado de tal maneira que a medida do pó fosse 

preenchida sem compactação. Uma medida dupla de pó 

devia ser usada com duas gotas de líquido e o cimento 

misturado devia ser espalhado numa camada fina num bloco 

misturador e permanecer desta maneira até quando fosse 

usado. Deste modo, o tempo de trabalho podia ser estendido 

até 1 O a 15 min. A máxima resistência podia ser atingida 

misturando pó e líquido pelo menos por 1 min. A resina devia 

ser colocada no retentor e a restauração imediatamente 

inserida na boca e mantida firmemente no lugar por 1 min, 

enquanto se removia os excessos. O Oxyguard (gel glicol 

polietileno) era então colocado nas margens cavo superficiais 

para excluir o ar do contato do cimento e a restauração 

mantida sob pressão por mais 4 min. O Panavia Ex também 

tinha sido recomendado para se usar com coroas 

convencionais, sendo que na literatura existiam dados que 

comprovavam excelentes resistências da união com esmalte. 

Entretanto, como em todos os sistemas de resina, ocorria 
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contração de polimerização, resultando numa fenda marginal 

de 5 a lflm. Além deste, existiam alguns outros problemas 

decorrentes do uso desta resina como agente de cimentação. 

A resistência de união à dentina era muito pequena (6,9 

MPA ), sendo que esta união podia ser melhorada usando um 

adesivo do tipo Clearfill Photobond, mas sua espessura de 

película de cimento era excessiva, podendo chegar a 40flm. 

Oilo & Austrheim46 (1 993) compararam a 

resistência de união de dois sistemas de adesivos dentinários 

conhecidos, Gluma e Scotchbond 11 com dois produtos novos, 

Scotchbond Multipurpose e Syntac por testes de tensão e de 

cisalhamento. Os adesivos foram usados para unir a resina 

composta à face vestibular de terceiros molares humanos. Os 

corpos de prova, estocados 24 h antes do teste, não 

mostraram diferença significante entre os valores de 

resistência obtidos pelo teste tênsil ou de cisalhamento para 

qualquer dos materiais. As resistências das uniões dos 

espécimes termociclados não diferiram para o Gluma mas 

foram significantemente menores para os Scotchbond 11 e 

significantemente maiores para os espécimes de Scotchbond 

Multipurpose e o Syntac. Observações pelo microscópio 

eletrõnico de varredura, mostraram maior quantidade de 

falhas coesivas na resina quando os valores de união foram 

maiores. Também foram observadas fraturas coesivas na 

dentina. 
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Pashley et al.47 (1993) fizeram considerações 

pertinentes quanto à permeabilidade da dentina aos agentes 

adesivos, estabelecendo que esta era de importância crucial 

para se obter uma boa uniâo à dentina. Nos sistemas que 

removiam a camada de smear layer existia oportunidade para 

a resina infiltrar nos túbulos e na dentina intertubular. A 

penetração da resina nos túbulos podia sela-los efetivamente 

e contribuir para a resistência da uniâo, se a resina unir-se 

com a parede dos túbulos. A infiltração de resina dentro da 

dentina intertubular somente poderia ocorrer quando a fase 

mineral da dentina fosse removida por condicionadores 

ácidos ou quelantes. Isto era mais facilmente conseguido em 

dentina fraturada do que em dentina coberta por camada de 

smear Jayer, devido à debris de fibras colágenas que 

remanesciam na superficie depois do ataque ácido da 

camada de smear Jayer. Os canais para infiltração de resina 

eram os espaços perifibrilares criados ao redor das fibras 

colágenas da dentina, depois da remoção por ácidos da 

apatita mineral. A difusâo de resinas adesivas através destes 

canais longos, tortuosos e estreitos em 1 a 2 min, oferecia 

desafios que necessitavam de mais pesquisas. 

Plasmans et ai. 51 (1993), levando em 

consideração que a uniâo de adesivos com a dentina poderia 

ser influenciada negativamente pela umidade intrínseca e 

extrínseca da dentina, investigaram in vitro a sensibilidade à 

umidade do ar sobre a uniâo dentinária de alguns sistemas 
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comerciais. Quatro sistemas foram testados ín vitro a 25°C e 

40% de umidade relativa e também a 35°C e 95% de 

umidade relativa. O fator operador não sofreu influência 

significante sobre a resistência ao cisalhamento. Para o grupo 

"clinicamente seco" encontrou-se diferenças significativas 

entre todos os materiais. Para o grupo "alta umidade" também 

foram encontradas diferenças significantes entre os materiais. 

O valor da resistência ao cisalhamento do grupo "alta 

umidade" foi pequeno (menor que de 3 MPa para o Gluma 

2.000, Denthesive e Syntac, enquanto os valores médios para 

o Scotchbond Multipurpose foram significativamente maiores 

de (12 MPa). Os autores concluíram que, em geral, os 

sistemas de união foram altamente sensíveis à umidade da 

dentina extrínseca, do que resultou valores de adesão muito 

pequenos em presença de alta umidade. 

Takemori et ai. 58 (1993) avaliaram cinco fatores 

que podiam afetar a resistência de união, ao teste de tensão, 

de um sistema experimental de união à dentina de dentes 

extraídos. Dentes humanos extraídos foram armazenados em 

água a uma temperatura de 4°C, preparados para ter 

superfícies de dentina planas, limpos com EDTA 0,5 mol/1 e 

pré-tratados com metacrilato glíceril 35%. Um compósito 

comercial fotopolimerizável foi então unido à dentina, usando 

um agente de união comercial. Foram avaliados cinco fatores: 

a) a inclusão ou não dos espécimes em resina 

epóxica; 
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b) a espessura dos espécimes; 

c) a velocidade do teste; 

d) o tempo de estocagem; 

e) a profundidade do substrato de dentina. 

Foram feitas medidas da resistência de união 

resultantes dos efeitos destes vários fatores. Estas medidas 

foram comparadas com o grupo controle. Somente a 

espessura do espécime afetou significantemente a resistência 

da união. Espécimes extremamente finos, de cerca de 1mm, 

mostraram as menores resistências de união. 

,. Watanabe & Nakabayashi67 (1993) investigaram 

a durabilidade a longo termo da união de uma resina 

fotopolimerizável experimental à dentina bovina quando esta 

era unida à smear layer. Depois da polimerização da resina 

de união, a resina composta foi colocada e fotopolimerizada 

por 60 s. Os espécimes foram estocados em água a 37°C por 

um dia, seis meses e um ano. A resistência ao esforço tênsil 

foi de 6,7 MPa depois de um dia, de 4,1 MPa depois de seis 

meses e de 2,8 MPa depois de um ano. O exame das 

interfaces depois da fratura sob carga tênsil sugeriu que a 

imersão em água por longo tempo diminuía a resistência da 

união entre a resina fotopolimerizada e a dentina através da 

camada smear /ayer, porque havia difusão insuficiente da 

resina adesiva através da smear layer retida. Os exames 

com microscopia eletrônica de varredura indicaram que as 

fraturas foram mistas, adesivas e coesivas, e que os 
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monõmeros não penetraram suficientemente nos espécimes 

de dentina com camada de smear layer para estabelecer 

uniões mais duráveis. 

White & Kipnis69 (1993) investigaram a natureza 

tridimensional do ajuste de coroas e os efeitos dos ajustes na 

cimentação. Foram feitos preparos padronizados em 

premolares extraídos e coroas foram fabricadas, usando ligas 

básicas. As fundições foram colocadas em seus respectivos 

preparos e feitas as medidas dos desajustes. As fundições 

foram ajustadas, usando como meio a silicona e, em seguida, 

as discrepâncias novamente medidas. As coroas foram 

cimentadas com cinco agentes cimentantes diferentes. O 

ajuste interno diminuiu a má posição em relação à trajetória 

de inserção enquanto a cimentação aumentou-a. Os cimentos 

de resina produziram cimentações com maiores má posições 

do que o cimento de fosfato de zinco, cimento de ionõmero de 

vidro e cimento de policarboxilato. 

GaRey et a L 19 (1994) compararam os efeitos de 

termociclagem , cargociclagem e contaminação por sangue 

humano quanto à retenção de cinco diferentes cimentos para 

cimentar pinos a implantes com forma de raiz. Para cada 

cimento, dez espécimes (controles) foram estocados num 

incubador, dez espécimes foram termociclados, dez 

espécimes foram submetidos a cargociclagem, dez 

espécimes foram sujeitos às combinações de termo e 

cargociclagem e dez espécimes foram contaminados com 
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sangue antes da cimentação e expostos à uma combinação 

de termociclagem e cargociclagem. Depois de 70 h, foram 

feitos testes de retenção. Foram identificadas diferenças de 

retenção significativas entre os cimentos, sem e com 

ciclagem de carga, mas a termociclagem mostrou efeito 

mínimo na retenção. A contaminação com sangue combinada 

com termo e cargociclagem afetou severamente a retenção 

de todos os cimentos e foi considerada como uma causa 

maior na falha de suporte de implantes dentais. Esse estudo 

demonstrou que a termociclagem não reduziu 

significantemente a resistência dos cimentos testados, mas a 

cargociclagem sim. A combinação de termocliclagem, 

cargociclagem e contaminação por sangue reduziram 

substancialmente a capacidade retentiva de todos os 

cimentos. Isto sugeriu que o sangue afetou a qualidade 

retentiva dos cimentos testados mais do que as outras 

variáveis estudadas. 

Kern et al.32 (1994) avaliaram a influência da 

estocagem em água, termociclagem e resistência à fratura de 

dois desenhos de prótese parcial fixa adesiva feitos em 

porcelana (ln-Geram) e cimentados com resina Panavia. 

Foram feitas quarenta infra-estruturas de cerâmica recobertas 

por porcelana Vitadur-N para substituir um incisivo central. 

Em vinte destas restaurações, o pôntico foi recoberto com 

porcelana apenas na face vestibular e não foram feitos 

preparos em forma de caixa nos retentores. As outras vinte 
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restaurações tinham caixas proximais nos pônticos e as infra

estruturas foram recobertas em todas as faces. Sub grupos 

de dez restaurações foram estocados por sete dias em uma 

solução de timol, ou alternativamente por 150 dias, em saliva 

artificial com termociclagem de 18.750 ciclos entre 5 e 55°C. 

As restaurações com caixas tiveram uma resistência à fratura 

significantemente mais alta do que as restaurações sem 

caixas. A estocagem em saliva artificial com termociclagem 

reduziu significantemente a resistência à fratura das próteses 

parciais fixas. Os autores concluíram que, deste modo, o 

comportamento clínico a longo termo das próteses parciais 

fixas ln Geram deviam ser avaliadas antes que seu uso clínico 

fosse recomendado. 

White et al.71 (1995) compararam o 

assentamento in vivo de restaurações fundidas cimentadas 

com um produto de cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina, tendo como controle um cimento de fosfato de 

zinco. Os cimentos de ionômero de vidro modificados por 

resina previamente tinham mostrado ter propriedades físicas 

desejáveis e exibiam resistência superior à microinfiltração. 

Este estudo mostrou que o cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina, com ou sem agente de união, 

comparou-se favoravelmente com o cimento de fosfato de 

zinco quanto ao assentamento de fundições, e assim podia 

ser considerado como uma alternativa aos cimentos 

convencionais. As conclusões foram que: 
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a) o cimento de ionômero de vidro modificado 

por resina teve discrepâncias marginais que 

puderam ser comparadas com o cimento de 

fosfato de zinco usado como controle; 

b) um agente de união que consistia de 

camadas extremamente finas de monômeros 

ativos dissolvidos em solventes voláteis não 

aumentou as discrepâncias marginais; 

c) as discrepâncias marginais médias neste 

estudo estiveram dentro do limite da 

aceitabilidade clínica; 

d) as discrepâncias marginais verticais foram 

consideravelmente maiores do que as 

horizontais. 

Basset4 (1996) realizou testes para verificar a 

acuidade com que uma coroa total podia ser cimentada num 

dente preparado. Os resultados indicaram que, tanto o alívio 

interno como perfuração para escape de cimento permitiram 

discrepância gengival mínima depois da cimentação. Esta 

discrepância podia ser compensada construindo uma coroa 

ligeiramente sobrestendida, mas com contorno correto e 

polido. 



3 PROPOSIÇÃO 

Propuzemo-nos a fazer um estudo ín vitro, para 

avaliar a resistência à remoção por !ração de coroas totais 

metálicas cimentadas sobre dentes naturais, considerando 

como variáveis: cimento de fosfato de zinco (S.S. White) e 

cimento resinoso adesivo (Panavia 21) e o tratamento ou não 

das amostras por ciclagem térmica. 



4 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada com sessenta dentes 

terceiros molares humanos, íntegros e recém-extraídos, os 

quais foram armazenados em soro fisiológico (LBS - São 

Paulo - SP Brasil) à baixas temperaturas (cerca de 4°C 

negativos).Todos os procedimentos realizados sobre estes 

dentes foram feitos separadamente em cada elemento, para 

que ficassem o máximo de tempo possível sob refrigeração, 

permitindo desta maneira a manutenção da parte orgânica. 

Cada dente foi retirado do freezer (Consul Slim 2.751 -

Joinville - SC - Brasil) apenas pelo tempo mínimo necessário 

para nele serem realizados os procedimentos necessários à 

investigação. Terminados estes, cada dente era, ato continuo, 

novamente submetido à baixas temperaturas. 

Em cada elemento dentário foi feita uma 

perfuração, com uma broca esférica de aço no 8 (Maillefer -

Ballaigues, Suiça), na região de furca ou entre as raízes, 

quando elas se apresentavam fusionadas, coincidente com o 

longo eixo do dente; o conteúdo da câmara pulpar foi 

removido parcialmente pela própria broca, sendo o restante 
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eliminado com irrigação de soro fisiológico, para que a 

deterioração deste tecido não influenciasse no experimento. 

Pela mesma abertura pela qual foi removido o 

tecido pulpar, foi rosqueado um parafuso (Gedore- São Paulo 

- SP - Brasil), de rosca soberba com cabeça plana medindo 

12 x 1 o mm, para melhorar a retenção do dente ao material 

de inclusão. Para aumentar ainda mais esta retenção foram 

feitos de quatro a seis sulcos nas faces accessíveis ao disco 

de carburil (Dentarium 0,6 mm - NY- EUA). 

4.1 Matriz para inclusão dos dentes 

a) os sessenta dentes foram incluídos em 

padrões de resina. Para tanto foi 

confeccionado uma matriz a partir de um 

cilindro de latão de base hexagonal com 

aresta medindo 15mm e com 35mm de 

comprimento (Figuras 1 e 2); 

b) o cilindro foi dividido por um corte longitudinal 

em duas partes iguais; 

c) coincidindo com esta divisão e deslocado de 

8 mm do centro do mesmo foi feito um orifício 

com 11 mm de diâmetro, traspassando a 

mesma no sentido longitudinal. 
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d) perpendicularmente ao corte que divide as 

duas metades foram feitas duas perfurações 

com 4 mm de diâmetro, não coincidindo com 

a perfuração maior, pelas quais foram 

passados dois parafusos (Gedore - São 

Paulo- SP- Brasil); 

e) quando esta matriz é aberta temos duas 

meia canas, com 5,5 mm de profundidade, 

responsáveis pela formação dos cilindros de 

resina onde foram incluídos todos os dentes 

testados. A matriz é mantida quando as duas 

borboletas unem as metades e as mantém 

montadas e firme para a inclusão dos dentes. 
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FIGURA 1 - Matriz montada para inclusão dos dentes. 

FIGURA 2 - Matriz aberta para inclusão dos dentes. 
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4.2 Inclusão dos dentes 

A matriz montadada, colocada sobre uma placa 

de vidro de 6mm de espessura foi preenchida com resina 

acrílica auto polimerizável (Clássico Jet - São Paulo - SP -

Brasil) , usando-se da técnica de aspergir o pó e gotejar o 

líquido. Tomou-se o cuidado de inicialmente verter uma 

pequena quantidade de pó e líquido, e nela incluir um número 

impresso a fim de identificar os corpos de prova. Em seguida 

a matriz foi totalmente preenchida com resina acrílica. 

Imediatamente após este procedimento e estando a resina 

ainda na fase arenosa, os dentes foram incluídos com a 

porção coronária voltada para fora e com o longo eixo 

perpendicular ao solo. Depois da polimerização da resina, a 

matriz foi aberta, soltando-se os dois parafusos laterais, 

separadas as duas partes e liberados os padrões de resina 

com os dentes incluídos. 



4.3 Preparo dos dentes 

Os sessenta dentes incluídos e identificados na 

base de resina , foram preparados no aparelho para 

padronização de preparos para coroa total (Figuras 3, 4 e 5). 

baseado no princípio do torno mecânico (Anexo A) . 

A 
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B 

c 
FIGURA 3 - A, B e C: aparelho para padronização dos preparos para 

coroa total. 
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É sabido que ao submetermos um dente natural 

a um torno mecânico ocorre fratura de esmalte e dentina. Por 

essa razão, a ferramenta de um torno mecânico foi 

substituída no aparelho por pontas diamantadas montadas 

numa caneta de alta rotação (Dentec - Ribeirão Preto - SP -

Brasil) . Neste aparelho nota-se que tanto a peça (dente) 

como a ferramenta (pontas diamantadas) giram em sentidos 

opostos (Figura 4). 

FIGURA 4 - Preparo do dente. 
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O longo eixo da ponta diamantada foi 

posicionado coincidentemente com longo eixo do mandril. A 

ferramenta faz parte de um dispositivo que permite a ponta de 

diamante realizar uma trajetória de arco de círculo de 12° ; 

esta trajetória foi limitada em três posições diferentes para o 

presente trabalho por um acessório que limitava o desgaste 

de cada um dos cortes. O primeiro desgaste do preparo foi da 

face oclusal, feito com ponta diamantada em forma de roda 

(KG Sorensen 3053 - Barueri - SP - Brasil). O corte foi plano, 

perpendicular ao longo eixo do dente, ficando todo ele a nível 

de dentina. Caso houvesse exposição do corno pulpar ou se 

alguma zona ficasse a nível de esmalte, o que acontecia 

principalmente na região central , pela presença de sulcos e 

fissuras, o dente era descartado. Em seguida, passamos ao 

desgaste axial com uma ponta diamantada tronco cônica de 

ponta ogival (KG Sorensen 3228 - Barueri - SP - Brasil) . Este 

desgaste foi feito cuidadosamente com a lateral da ponta, que 

por ser tronco cônica produzia um preparo com expulsividade 

de 6°. O desgaste foi feito com refrigeração da ponta 

diamantada para evitar o aquecimento, denaturação do 

colágeno, fratura do dente ou do instrumento rotatório. Este 

corte produziu um preparo cônico com diâmetro de base 

maior de 3,4mm, diâmetro menor de 3,1 mm e altura de 
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3,5mm. O término em chanfro foi determinado pela 

extremidade ogival da ponta diamantada. 

O término cervical foi feito com uma ponta 

diamantada (KG Sorensen 4230 - Barueri - SP - Brasil), que 

produziu no final do desgaste um diâmetro de 6mm no limite 

cervical e um chanfro regular com largura de 1 ,3mm. 

O último corte foi feito na forma de um sulco 

com 1 mm de profundidade na parede axial por uma ponta 

diamantada (KG Sorensen 3069 - Barueri - SP - Brasil). 

Diferentemente dos cortes anteriores, este último foi feito 

apenas com a turbina de alta rotação acionada, estando o 

torno desligado. Este corte foi feito numa região acessível da 

parede axial com quantidade suficiente de dentina, para que 

não houvesse exposição pulpar. A finalidade deste sulco foi 

melhorar a retenção mecânica da peça fundida em relação ao 

preparo e orientar a trajetória de inserção da estrutura 

metálica, uma vez que os preparos eram cilíndricos e 

simétricos (Figuras 5 e 6). 
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FIGURA 5 - Preparo para coroa total. 

FIGURA 6 - Preparo para coroa total com sulco axial. 
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4.4 Obtenção das fundições 

Depois dos dentes estarem preparados, foram 

feitos alívios sobre os mesmos com uma lâmina de estanho 

(Dixon TF1 H William Dixon lnc- N. J. EUA) medindo 20J..Lm de 

espessura. Para isso, a partir do lençol de estanho de 2qum 

cortou-se discos, com um vasador (Krause 1 O - Santo André -

SP - Brasil) de 1 O mm de diâmetro. Os discos foram 

adaptados e brunidos (Brunidor Duflex número 33 - Rio de 

Janeiro RJ Distribuído por SS White) sobre os dentes 

preparados, recobrindo todas as superfícies oclusais e axiais 

até 1 mm dos términos cervicais dos preparos (Figura 7). O 

alívio interno teve como função eliminar as interferências da 

interface dente/restauração. 
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FIGURA 7 - Dente preparado com alívio. 

Previamente ao enceramento das coroas foram 

obtidos sessenta padrões de cera (cera para incrustações 

verde Romulus - Michigan - EUA) através de uma matriz 

cilíndrica de silicona (3M - São Paulo - SP - Brasil), que 

consta de duas partes, que quando unidas permitem que a 

cera para incrustações fundida seja injetada com uma seringa 

Luer (Figura 8). 
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FIGURA 8 - Matriz de silicona para injeção de cera. 

Depois do resfriamento, a matriz foi aberta 

sendo liberado o padrão com a forma de uma barra retangular 

medindo 9mm de comprimento, 4mm de largura e 1,5mm de 

espessura e com uma base circular cilíndrica igual ao 

diâmetro do término do preparo. A parte retangular deste 

padrão, depois de fundido, serviu para apreensão pela pinça 

da máquina de testes e também para aplicação da pressão 

de cimentação coincidente com o longo eixo do dente. A base 
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circular do padrão foi justaposta à superfície oclusal do 

preparo e preso nas suas bordas com cera fundida. A seguir 

a cera foi gotejada (Gotejador Duflex n° 2 - Rio de Janeiro -

RJ - Distribuído por SS. White) sobre toda a superfície axial 

do preparo de modo a obter-se um padrão cilíndrico com 

diâmetro ligeiramente maior do que aquele do limite cervical. 

Com um instrumento Le Cron (Duflex número 5 - Rio de 

Janeiro - RJ Distribuído por SS White) foi feito um recorte de 

modo a expor todo o término e acrescentada cera sobre a 

região do término do preparo. Utilizando-se novamente do Le 

Cron foi dado acabamento, procurando uma relação correta 

da cera com o término do preparo. Terminado o enceramento, 

este foi removido através da barra retangular e o alívio interno 

retirado com uma pinça clínica (Duflex - Rio de Janeiro - RJ -

Distribuído por SS White). Para cada enceramento usou-se 

um único conduto de alimentação (sprue) , feito com fio de 

cera 7 (Epoxiglass - Diadema - SP - Brasil), enrolado com 

aproximadamente 2mm de diâmetro. O sprue foi cortado com 

5mm de comprimento e soldado à aresta superior do 

enceramento com uma angulação de 45°. Cada cinco 

padrões foram fixados à um único conduto de alimentação 

maior, eqüidistantes um do outro e todos eles com a mesma 

distância, tanto da parede superior como lateral do anel. O 

conduto que media aproximadamente 8mm de diâmetro por 

15mm de comprimento, serviu também como câmara de 

compensação e foi fixo à uma base de borracha formadora de 
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cadinho (Polidental - São Paulo - SP - Brasil). O anel de 

fundição (Polidental - São Paulo - SP - Brasil) de ferro com 

50mm de diâmetro e 55mm de altura foi revestido 

internamente com uma tira de amianto hidratada (Polidental -

São Paulo- SP- Brasil). 

Nos condutos de alimentação, como nos 

padrões de cera foi aplicado solução anti-bolhas (Kota - São 

Paulo - SP - Brasil), para diminuir a tensão superficial. Para 

confeccionar a boneca, o revestimento de alta fusão fosfatado 

(Bellavest T Bego - Bremen German) foi manipulado, 

seguindo as especificações do fabricante e pincelado sobre 

os padrões e os condutos de alimentação. Tendo o 

revestimento da boneca tomado presa, este foi também 

hidratado. Nova porção de revestimento foi espatulada, 

também seguindo as especificações do fabricante, e vertido 

sob vibração (Vibramold - Duque de Caxias - RJ - Brasil) para 

preenchimento do anel até sua borda superior. 

Depois da presa final do revestimento, foi 

removida a base de borracha e o anel foi levado ao forno de 

fundição (Bravac - São Paulo - SP - Brasil) à temperatura 

ambiente. A temperatura do forno foi elevada com velocidade 

média até 400°C num intervalo de tempo de 30 min, e de 400 

a 920°C em 2 h, com velocidade máxima. 

A liga utilizada foi a Litecast B (Williams - ST 

Catharines Ontário Canada), fundida por indução (F. IIi Man 

Fredi SPA - SADE multihertz ally digital - Itália). A 
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temperatura utilizada para a fundição foi a recomendada pelo 

fabricante, de 1345°C. 

Feita a fundição, aguardou-se o resfriamento à 

temperatura ambiente. As fundições foram desincluídas, todo 

o revestimento a elas aderido foi removido manualmente, 

após o que, foram submetidas ao jato de óxido de alumínio 

(35 a 40 ,um de espessura). As fundições foram verificadas 

quanto às características externas e uniformidade interna 

(Figura 9). As micro-bolhas porventura existentes no interior 

(em apenas quatro das sessenta fundições) foram removidas 

com uma broca esférica de aço no 2 (Maillefer - 424 -

Ballaigues, Suiça) para alta rotação, restringindo-se somente 

às micro-bolhas, tomando-se o máximo cuidado para não 

alterar a superfície interna da peça. Nesta situação procedeu

se à adaptação aos respectivos preparos, que se constituiu 

no afinamento e ajuste dos bordos. Estes passos foram feitos 

com disco de carburil (Dentarium 0,6 mm - NY EUA) e com 

pedras montadas de óxido de alumínio de granulação fina, 

montadas num motor elétrico (Rio Car - São Paulo - SP -

Brasil). O mesmo procedimento foi utilizado para as 55 

fundições restantes. 

Depois de todas as peças estarem fundidas e 

devidamente adaptadas sobre seus respectivos preparos, 

procedeu-se à cimentação, com cimento de fosfato de zinco 

ou cimento resinoso adesivo. 
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FIGURA 9- Detalhe interno da fundição. 

4.5 Cimentação 

Para o procedimento de cimentação usou-se de 

um dispositivo especialmente construído para padronizar a 
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força de cimentação em 5 kgf (Anexo 8). Este dispositivo tem 

como princípio o equilíbrio dos corpos, isto é, zerar a 

somatória de forças e momentos de força sobre um eixo. O 

objetivo do aparelho é manter uma pressão de cimentação 

constante, a qual para o presente estudo foi de 5 kgf, por 1 o 
min (Figura 1 0). 

A 



7.' 

B 

FIGURA 10 - A e B: aparelho de cimentação com pressão constante. 

A limpeza dos preparos antes da cimentação foi 

realizada com pedra pomes, aplicada com taça de borracha 

montada num micromotor de baixa rotação (Dabi Atlante 270 

- Ribeirão Preto - SP - Brasil), por um período de tempo de 30 

s; e em seguida, os preparos foram lavados com solução 

detergente (Tergensol lnodon - Porto Alegre - RS - Brasil) e 

secos com leves jatos de ar por 5 s, e assim estavam prontos 

para a cimentação. Nesta ocasião, as sessenta coroas foram 

divididas aleatoriamente em quatro grupos de 15: 
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a) grupo I, controle: coroas cimentadas com 

cimento de fosfato de zinco (SS White) 

(Figura 11 ); 

b) grupo 11, experimental: coroas cimentadas 

com cimento de fosfato de zinco (SS White); 

c) grupo III, controle: coroas cimentadas com 

cimento de resina adesivo (Panavia 21 

Kuraray Co, L TD Japão) (Figura 12); 

d) grupo IV, experimental: coroas cimentadas 

com cimento de resina adesivo (Panavia 21 

Kuraray Co, L TD Japão). 

Nos trinta copings que foram cimentados com 

cimento de fosfato de zinco, utilizou-se a técnica da seguinte 

forma: o agente cimentante foi dosado e manipulado 

seguindo as recomendações do fabricante; a temperatura 

ambiente era de 26°C (Termômetro Nikkei chemical 

Thermometro -1 O a 11 0°C - Apex Japão) durante o tempo de 

espatulação dos agentes cimentantes, tanto para o cimento 

de fosfato de zinco como para o cimento resinoso. Depois da 

mistura, o material foi pincelado (Pincel Cássia número 4 -

105 - São Paulo - SP - Brasil) no interior da coroa e sobre o 

término do dente preparado, em seguida a coroa foi inserida 

sobre o seu respectivo preparo, orientada pelo sulco da 

parede axial. 
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A 

B 

FIGURA 11 - A e 8: cimento de fosfato de zinco (SS White). 
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A 

B 
FIGURA 12 - A e 8 : cimento de resina Panavia 21 . 
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Imediatamente aplicou-se sobre o extremo 

superior da fundição a força de 5 kgf por 1 O min. Após a 

presa final foram removidos os excessos de cimento com 

sonda ~xploradora (Duflex número 5 - Rio de Janeiro - RJ -

Brasil Distribuído por SS White) . Sobre a união dente

restauração foram aplicadas três camadas de esmalte de 

unha (Colorama 125 - São Paulo - SP - Brasil). A finalidade 

desta aplicação foi produzir um isolamento desta região 

durante o passo subsequente, de manutenção em meio 

líquido a 37°C para o grupo controle e para a ciclagem 

térmica do grupo experimental. 

As trinta fundições restantes foram cimentadas 

nos seus respectivos preparos com cimento de resina adesiva 

Panavia 21 . Para tal, seguiu-se as recomendações do 

fabricante. Primeiramente aplicou-se o prímer numa única 

camada até observar-se um aspecto brilhante de toda a 

superfície. Quando do seu desaparecimento, procedeu-se a 

aplicação do adesivo também com pincel, em uma única 

camada, com o que reaparecia o aspecto de brilho. O 

excesso foi removido com jatos suaves de ar. O material de 

cimentação foi dosado automaticamente pelo próprio 

dispositivo que a armazena, e dispensado sobre um bloco 

próprio para espatulação. A mistura foi feita com a espátula 

plástica própria, por um período de 20 a 30 s até uma 

homogeneização completa. Os demais passos da cimentação 

seguiram os já descritos para o grupo anterior, excetuando a 
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aplicação do Oxiguard, que permitia a polimerização do 

material, desde que este é anaeróbio. 

O grupo controle foi constituído dos grupos I e 

III , que foram estocados a 37°C por um período de 48 h numa 

das cubas do aparelho de termociclagem. Após este período, 

estes trinta corpos de prova foram submetidos ao teste de 

arrancamento por uma máquina de testes (Emic - MEM -

10.000 Máquina universal de ensaios - ltaquá - SP - Brasil) 

(Figura 13), sendo os resultados anotados numa ficha própria. 

FIGURA 13 - Máquina de testes de tração. 
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Os trinta corpos de prova restantes, que 

corresponderam aos grupos 11 e IV, foram submetidos a um 

processo de ciclagem térmica (8 mil ciclos). 

4.6 Ciclagem térmica 

Para a ciclagem térmica, foi construído um 

aparelho (Anexo C) para reproduzir as variações de 

temperatura a que estão sujeitos os dentes e restaurações no 

meio bucal. O aparelho permite que os corpos de prova 

passem sucessivamente por três banhos em água às 

temperaturas de 6, 61 e 37°C, num espaço de tempo de 90 s 

sendo: 18 s mergulhados em cada banho e 12 s entre uma 

cuba e outra (Figura 14). 

O processo de ciclagem térmica do grupo 

experimental foi realizado concomitantemente para todos os 

corpos de prova experimentais. Para isso todos eles foram 

reunidos num recipiente próprio do aparelho. Após a 

ciclagem, os corpos de prova do grupo experimental foram 

submetidos, como aqueles do grupo controle, aos testes de 

tração. 
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FIGURA 14 - Aparelho de ciclagem térmica. 



5 RESULTADOS 

Os resultados do teste de tração das coroas 

cimentadas sobre os dentes preparados foram agrupados no 

Quadro 1. 

Quadro 1 -Resultados dos testes de tração (Kgf) 

Cimento de fosfato de zinco Cimento de resina 
(SS White) (Panavia Ex) 
Grupo I Grupo 11 Grupo III Grupo IV 
controle ex_peri mental controle experimental 
Dente Kgf Dente Kgf Dente Kgf Dente Kgf 

28 19 35 31 39 F 19 35 
11 18 07 F 43 F 38 39 
13 18 30 21 02 F 60 38 
20 43 18 32 24 F 53 31 
22 41 58 32 48 F 52 F 
21 33 32 F 36 F 51 F 
56 F 33 25 45 F 41 F 
57 32 49 41 12 F 40 12 
50 42 16 26 37 F 04 F 
06 36 29 F 31 F 23 F 
25 35 27 23 44 F 03 39 
55 27 10 29 01 F 05 F 
54 F 47 24 34 F 42 32 
59 F 46 F 26 F 17 36 
09 44 08 20 15 F 14 30 

F - fratura do elemento dentário. 
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Do Quadro 1, observa-se que: 

a) no grupo I, fosfato/controle, ocorreram fraturas 

em três espécimes (20,00°/o); 

b) no grupo 11, fosfato/experimental, ocorreram 

fraturas em quatro espécimes (26,60°/o); 

(Figura 15) 

c) no grupo III, resina/controle, ocorreram fraturas 

em 15 espécimes (1 00°/o); 

d) no grupo IV, resina/experimental, ocorreram 

fraturas em seis espécimes (40,00°/o). 

Os dados do Quadro 1 possibilitaram a construção 

de três tabelas, sendo que nelas não foram incluídos os 

espécimes fraturados (F). 

FIGURA 15 - Dente fraturado. 
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Tabela 1 -Resultados do teste de !ração (Kgf). Médias, desvios padrão e 

medianas para cada tipo de cimento, segundo o grupo 

Cimento de fosfato de zinco Cimento de resina adesivo 

Média 
Desvio 
Padrão 
Mediana 

Gru o I contr. 
18 
18 
19 
27 
32 
33 
35 
36 
41 
42 
43 
44 

32,33 
9,80 

34,00 

27,63 
6,13 

26,00 

Na Tabela 1 observa-se que: 

Grupo IV exp. 
30 
31 
32 
35 
36 
38 
39 
39 

35,00 
3,62 

35,50 

a) no grupo I, fosfato/controle, os valores obtidos 

para a remoção das coroas variaram muito, de 

18 a 44 Kgf, com média de 32,33 Kgf; 

b) O grupo III, resina/controle, não foi incluído 

nesta tabela porque, como já foi dito, nele 

houve 100% de fratura dos dentes submetidos 

ao teste de tração das coroas; 



c) no grupo IV, resina/experimental, houve uma 

menor variação em relação aos outros grupos 

da força necessária à remoção das coroas, que 

foi de 30 a 39 Kgf, com média de 35,00 Kgf; 

d) no grupo 11, fosfato/experimental, houve como 

no grupo I, fosfato/controle, grande variação na 

força necessária para a remoção das coroas, 

que variou de 20 a 41 Kgf com média de 27,63 

Kgf. 

Os dados da Tabela 1, devido à grande variação 

dos valores entre si, foram submetidos a análise de variância 

não paramétrica de Kruskal- Wallis (Tabela 2). 

Tabela 2- Resultado do teste de Kruskal - Wallis 

Kruskal - Wallis 

Fosfato/contr. 

Resina/exper. 

Fosfato/exper. 

Mediana 

34,00 

35,50 

26,00 

(H- 4,94; g.l.- 2; p = 0,085) 

Média dos postos 

17,7 

20,00 

11,30 

O teste de Kruskai-Wallis revelou diferenças 

significativas para os grupos em conjunto. Assim, esses grupos 

mostraram diferentes resultados no teste de !ração. 
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Para verificar quais grupos eram estatisticamente 

diferentes, as comparações entre as médias dos grupos foram 

feitos segundo proposta de Conover11 (1971) e apresentados na 

Tabela 3, a seguir: 

Tabela 3- Resultados do teste de comparação múltipla 

Comparações 

Fosfato/contr. x Resina/exper. 

Fosfato/contL x Fosfatotexper. 

Fosfato/exper. x Resina/exper. 

Diferença entre 

postos 

2,33 

6,39 

8,727* 

*diferença estatisticamente significativa ao nível de 5%. 

Valor 

crítico 

8,172 



6 DISCUSSÃO 

No presente trabalho foram utilizados sessenta 

dentes, terceiros molares íntegros, avulsionados, limpos, 

imediatamente imersos em soro fisiológico e congelados a -

4°C, como preconizou Tonami et aL 62 (1996). A amostra não foi 

padronizada quanto ao tamanho e idade dos dentes, embora a 

grande maioria fosse proveniente de adolescentes e adultos 

jovens. Os dentes foram mantidos sob refrigeração durante todo 

o tempo da pesquisa, sendo retirados deste meio somente 

durante os procedimentos necessários á pesquisa. 

Partimos do princípio que preparos idênticos nos 

dariam condições de fazer uma análise mais precisa da 

retenção de coroas cimentadas com cimento resinoso adesivo, 

comparativamente ás cimentadas com cimento de fosfato de 

zinco. Para isto, desenvolvemos um aparelho para 

padronização de preparos de coroa total. O preparo foi 

idealizado com forma de tronco de cone com 2,5mm de altura, 

3,1 mm de diâmetro menor, 3,4mm de diâmetro maior, 6° de 

convergência e com 1 ,3mm de largura de chanfro. Na face axial 

foi confeccionado um sulco de orientação. Chegou-se à estas 
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medidas depois do preparo de vários dentes, para que todas as 

paredes do preparo, oclusal, axial e término ficassem à nível de 

dentina, isto porque iríamos fazer uso de uma resina adesiva 

para cimentação, especialmente desenvolvida para união à 

dentina. 

Na literatura existem dois trabalhos semelhantes a 

presente investigação, nos quais coroas totais foram 

cimentadas sobre preparos em dentes extraídos. Tjan & Li60 

(1992) e Tjan et aL61 (1992) prepararam premolares e molares 

extraídos com 6° de convergência e linha de término também 

em chanfro. Utilizaram-se de um dispositivo paralelizador para 

preparar as superfícies axiais dos dentes. White & Kipnis68 

(1993) trabalharam com premolares humanos extraídos nos 

quais foram feitos preparos padronizados, embora não 

especificassem de que modo. 

Kauffman et aL30 (1961) estabeleceram os fatores 

que influenciavam na retenção de coroas totais cimentadas, 

como sendo: área de superfície, altura, ângulo de convergência, 

textura superficial, artifícios retentivos e grau de retenção das 

várias paredes do preparo. 

No nosso trabalho, depois dos dentes preparados, 

sobre cada um deles foi adaptada uma lâmina de estanho de 

20!!m, cortada com um vasador e brunida sobre as paredes do 

preparo, cobrindo-o totalmente até 1 mm da linha de término. 
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Sobre alívio interno, Fusayarna et al.18 (1963) concluíram que 

quando o alívio era menor que de 30J!m, a espessura da linha 

de cimento aumentava muito além deste valor e quando o alívio 

interno era maior que de 35J!m, o aumento da linha de cimento 

era menor. Para Fusayama et aiH (1 964), o alivio interno para 

diminuir a resistência do cimento ao escoamento reduziu 

marcadamente a espessura do cimento. Usando dois tipos de 

alivio, esmalte de unhas e folha de estanho, não observaram 

diferença entre eles. O alivio parcial (vestibulo-ocluso-lingual) 

ou total teve o mesmo efeito sobre a película de cimento. 

Campagni et ai'. (1986) que recomendaram alívio de 20 a 40Jlm 

eram da mesma opinião, que o alivio, mesmo parcial, 

melhorava o assentamento. Eames et al.14 (1978) também 

defenderam o alívio interno, não só quanto à adaptação, mas 

também quanto à um possível aumento de retenção. No seu 

trabalho determinaram um aumento de retenção de 25% para 

coroas aliviadas. As discrepãncias da cimentação, quando 

existiu alivio, foram de 20 a 33J!m (com preparos de 1 O e 20° de 

convergência das paredes axiais), mas foram de 11211m nas 

coroas sem alivio. White & Kipnis69 (1993) usaram como alívio 

três camadas de espaçador (Cement Spacer, BeiJe de St Claire, 

Chatsworth, CA, E.U.A.), enquanto McEwen37 (1 965) propôs 

que o alivio fosse feito na parte interna da coroa fundida, por 

jateamento de óxido de alumínio de 50J!m. 
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Apesar destes estudos favoráveis aos alívios, 

Gegauff & Rosenstiel20 (1989) concluíram que estes, mesmo 

quando aplicados em diferentes camadas, não melhoravam o 

assentamento. Observaram inclusive, que a retenção de coroas 

sem espaçador foi maior do que com espaçador. 

Nosso enceramento foi feito diretamente sobre os 

dentes preparados, para descartar-se as variáveis de moldagem 

e obtenção do modelo. Para obtenção dos padrões das 

fundições, a cera fundida foi gotejada sobre os dentes 

preparados. Os padrões de cera foram removidos dos 

respectivos dentes e as folhas de estanho removidas das 

superfícies internas dos padrões. 

Quanto a moldagens, modelos e enceramentos, 

Tjan & Li60 (1992) e Tjan et al.61 (1992) fizeram moldagens com 

silicona e anel de cobre dos dentes preparados e obtiveram 

modelos de gesso tipo IV, nos quais fizeram os enceramentos. 

Apesar das nossas fundições terem apresentado 

um bom ajuste marginal, em 50% dos dentes foi usado um meio 

de silicona para avaliação da efetividade do processo de alívio e 

verificação do quanto havia de discrepãncia média em relação 

ao assentamento oclusal. O procedimento foi o seguinte: um 

produto de silicona de condensação {Xantopren, Bayer Dental, 

Alemanha), manipulado segundo as recomendações do 

fabricante, foi aplicado numa fina camada dentro das fundições 



90 

e estas levadas em posição sobre os dentes preparados. 

Depois da polimerização do material, as coroas foram retiradas, 

sendo que para a maioria delas, a película de silicona ficou 

aderida à face interna, da qual era facilmente retirada, 

seccionada com bisturi (B-D número 11 - Juiz de Fora - Minas 

Gerais) e examinada sob microscopia (Jenamed 2 com 

acessório para medição - Alemanha) quanto à sua espessura 

na face oclusal. Esta espessura variou de 40 a 95).lm, valores 

dos quais subtraindo a espessura do alívio de 20).lm, mostrou a 

existência de discrepâncias oclusais entre 20 e 75).lm, o que 

está de acordo com Jorgensen28 {1960); Mclean & Von 

Fraunhofer38 (1971 ); Campagni et ai-' {1986); White & Kipnis69 

{1993). 

Mclean & Von Fraunhofer38 {1971) estimaram in 

vtvo a espessura do filme de cimento. Para isto, simularam 

cimentações usando um material a base de borracha de poliéter 

(lmpregum, Espe GMBH, Seefeld, Alemanha), similar ao 

cimento de fosfato de zinco quanto ao tempo de trabalho, tempo 

de presa e escoamento. As determinações da espessura 

produziram filmes com valores médios de 22).lm. White & 

Kipnis68 {1993) usaram também um meio de detecção de 

defeitos internos de silicona (Fit Chequer, GC Corp. Tokio 

Japão), concluindo que este método melhorava 

consideravelmente a adaptação marginal das fundições. Ainda 

White & Yu70 (1992) compararam a espessura de filmes de 
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cimento de novos agentes cimentantes, comparativamente à 

película exibida pelo cimento de fosfato de zinco. Foram 

testados cimentos de ionômero de vidro, de hidroxiapatita, de 

policarboxilato de zinco, de resina e cimento de ionômero de 

vidro híbrido com resina. Os resultados mostraram películas de 

9,7 a 106,7!1m, valores estes, em geral, menores para os 

cimentos de fosfato de zinco e hidroxiapatita, intermediários 

para os cimentos de ionômero de vidro e maiores para os de 

resina. Neste estudo, o Panavia Ex teve película de 44,7!1m. 

Previamente à cimentação, estando as nossas 

coroas ajustadas e devidamente adaptadas, foram jateadas 

com óxido de alumínio de 50!1m, como recomendaram 

McEwen37 (1965); Tjan & Li60 (1992); McConnel36 (1993). 

Para Phillips50 (1986), o constituinte básico do pó 

de cimento de fosfato de zinco era o óxido de zinco; como 

modificadores continha óxido de magnésio, e em menores 

quantidades óxidos de bismuto e sílica. O líquido era constituído 

por ácido fosfórico, água, fosfato e alumínio. 

O cimento de fosfato de zinco apesar de seu largo 

emprego, tem sido considerado potencialmente como irritante 

pulpar, entretanto as pesquisas aluais vem demostrando que 

esta ação é devida à presença de bactérias e parece 

independer do conteúdo ácido do cimento. 
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A alta solubilidade do cimento pode propiciar o 

ingresso de fluidos que viabilizam a ação de bactérias inativas 

presentes na smear /ayer, além de outras que ganham acesso 

através da infiltração marginaL 

Segundo seu fabricante (Kuraray, Co, Ltd., Osaka, 

Japão), o Panavia 21, é uma resina adesiva avançada, com 

propriedades melhoradas pelo aumento da resistência da união 

à dentina, em relação ao produto anterior, o Panavia Ex. Ainda 

segundo o fabricante, a melhora das propriedades é devida ao 

sistema de mistura de pasta a pasta e do uso de um primer. A 

pasta, que é uma resina composta contendo 77% em peso de 

carga inorgãnica silanizada, contém o monômero MDP, éster do 

ácido fosfórico, que é responsável pela adesão aos metais e 

porcelana silanizada. O primer, (ED PRIMER) consiste de dois 

líquidos, A e B, que contém MDP, HEMA , 5-NMSA (derivado do 

ácido salicílico) e aceleradores de polimerização. O primer 

promove forte união entre a pasta do Panavia 21 e a estrutura 

dentaL O OXYGUARD 11 previne o contato do oxigénio com a 

pasta da Panavia 21. O agente de ataque (ETCHING AGENT V) 

é um gel viscoso de ácido fosfórico, altamente viscoso, para uso 

em esmalte íntegro em casos de próteses adesivas e 

contenções. Em observações sobre microscopia eletrônica de 

varredura, o ED PRIMER modificou além da smear layer, 

também os smear plugs e a dentina peritubular, com pouco 

efeito descalcificante. 
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Neste particular, Nakabayashi et al44 (1991) 

mostraram que a resistência adesiva e a longevidade da adesão 

entre a resina e dentina eram grandemente aumentadas quando 

se utilizava de um monômero que contivesse radicais 

hidrofílicos e hidrofóbicos. Este monômero difundir-se-ia com 

maior facilidade, impregnando a dentina e possibilitando a 

formação de uma camada híbrida de dentina e resina, 

altamente ácido resistente, aumentando consideravelmente a 

resistência adesiva. Neste estudo os autores concluíram que, 

para a formação da camada híbrida era necessário que o 

colágeno não fosse denaturado pelos ácidos de 

condicionamento; que a resina adesiva apresentasse 

monômeros hidrofóbícos e hidrofílicos, para possibilitar a 

penetração e combinação com a dentina e que o catalisador 

deveria permitir a polimerização mesmo em presença de água e 

oxigênio. 

White & Yu70 (1992) fizeram considerações sobre 

o Panavia dizendo que este produto era conhecido por sua 

presa anaeróbia e mostrava um alto desvio padrão 

desordenado. Os dentistas deviam ser advertidos ao manipular 

este material, de manter uma película fina sobre a placa para 

uma máxima exposição ao ar, impedindo a presa prematura do 

cimento. Já para McConnel36 (1993), o Panavia era um agente 

de cimentação de resina composta, constituída de pó e líquido 

com uma resina fosforada. O líquido continha metacrilato, 
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aromáticos, alifáticos, ativadores, estabilizadores e um 

monômero éster fosfatado para melhorar o molhamento dos 

metais. Os sistemas fosfatados usados em alguns dos sistemas 

mais antigos podiam hidrolisar na boca com o tempo, resultando 

numa união insuficiente. Entretanto, esta desintegração não era 

usualmente vista quando esta resina era ligada à metal. Como 

em todos os sistemas de resina, ocorria a contração de 

polimerização formando uma fenda marginal de 5 a ?ftm. 

Para a cimentação das nossas coroas com os 

dois cimentos usados, foi desenvolvido um aparelho de pressão 

de cimentação constante de 5 Kgf. Esta pressão foi mantida por 

1 o min para os dois materiais de cimentação. 

Koyano et ai. 33 (1978) procuraram saber qual a 

técnica mais efetiva para cimentação, se com força estática ou 

dinâmica. Em geral, as pressões dinâmicas promoveram melhor 

assentamento do que as estáticas; a menor espessura foi obtida 

sob pressão estática seguida da dinâmica e a espessura do 

filme foi ligeiramente menor com vibração vertical do que com 

vibração horizontal. 

Os espécimes, antes de serem imersos em água 

a 37°C foram selados na junção dente restauração com esmalte 

de unhas, como fizeram Tjan et al.61 (1992) para evitar que 

houvesse hidrólise, e este fator influenciasse nos resultados. 
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O nosso grupo controle foi imerso em água a 

37°C, por um período de 48 h, até que fosse submetido ao teste 

de tração, enquanto o grupo experimental foi ciciado 

termicamente até o total de 8 mil ciclos, com variações de 

temperatura de 6 a 61°C, num aparelho especialmente 

construído para tal finalidade. 

A literatura mostra grande diversidade quanto ao 

tempo de estocagem em água a 37°C e quanto á ciclagem 

térmica. Assim, Diaz Arnold et al12 (1989) estocaram por trinta 

dias e termociclaram em 1.080 ciclos; Tjan et al.61 (1992) 

estocaram por trinta e noventa dias e a ciclagem foi de 300 

ciclos de 5 a 55°C; Oden & Oilo45 (1986) fizeram estocagem por 

um e sete dias, sem termociclagem; Sorensen & Dixit57 (1991) 

estocaram por 21 dias e termociclaram 1.500 vezes; GaRey et 

al. 19 (1994) trabalharam com 100% de umidade relativa, 

estocaram o grupo controle por 70 h e o grupo teste por 28 h, 

termociclando este grupo 400 vezes; Lorey & Meyers35 (1968) 

estocaram à temperatura ambiente por 24 h, sem fazer 

termociclagem; Oilo & Austrheim46 (1993) estocaram por 24 h 

dois dos grupos que foram submetidos aos testes de tração e 

cisalhamento, enquanto um terceiro foi estocado nas mesmas 

condições e termociclado de 5 a 55°C 500 vezes; Watanabe & 

Nakabayashi67 {1993) estocaram em água por um dia, seis 

meses e um ano; Kern et al 32 (1994) estocaram em timol por 

sete dias e por 150 dias em solução de saliva artificial com 
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termociclagem de 18.750 ciclos de 5 a 55°C; Sorensen & Dixit57 

(1991) termociclaram as amostras 1.500 vezes. 

Quanto à influência da termociclagem sobre o 

processo da união de adesivos à dentina, Oilo & Austrheim46 

( 1993) verificaram que os valores da união de espécimes 

termociclados de Gluma, Scotchbond 11, Scotchbond 

Multipurpose e Syntac não diferiram para o Gluma, mas foram 

menores para o Scotchbond 11 e significantemente maiores para 

o Scotchbond Multipurpose e o Syntac, enquanto GaRey et al.19 

(1994) compararam o efeito não só da temociclagem, mas desta 

combinada com ciclagem de carga (cargociclagem) e 

contaminação de sangue. O efeito da cargo ciclagem fez com 

que os corpos se rompessem com uma carga de 98,00 Kgf, o 

efeito da termociclagem diminuiu a resistência apresentando um 

valor de 96,20 Kgf, mas a combinação das três variáveis 

reduziu ainda mais a capacidade de retenção de todos os 

agentes cimentantes, chegando a 21,1 O Kgf para o Panavia. 

Quanto à estocagem em água, Oden & Oilo45 

( 1986) verificaram a resistência tênsil do Dentin Adhesiv, Dentin 

Bonding Agent, Gluma e Scotchbond com diferentes pré

tratamentos de dentina, encontrando valores de 0,4 a 4, 9 MP a. 

A estocagem em água aumentou a resistência do Scotchbond. 

Watanabe & Nakabayashi67 (1993) trabalharam com amostras 

de dentina bovina armazenadas por um dia, seis meses e um 

ano, usando para a união uma resina experimental. A 
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resistência à tração foi de 6,7 MPa para um dia, de 4,1 MPa 

para seis meses e de 2,8 MPa para um ano. A explicação foi 

que a imersão em água diminuía a resistência da união, por 

haver difusão insuficiente da resina através da smear layer. 

Kern et al.32 (1994) também constataram que a estocagem 

prévia em saliva artificial por 150 dias e termociclagem reduziu 

significantemente a retenção de próteses adesivas, quando 

comparada com uma semana de estocagem sem 

termociclagem. 

A retenção de agentes adesivos à dentina foi 

muito estudada e continua sendo, para que atinja maiores 

valores, seja mais previsível e duradoura e não permita 

microinfiltração. Entretanto esta união é muito mais complexa 

do que com esmalte; dado à estrutura tubular da dentina, 

diferente da estrutura prismática do esmalte e seu alto conteúdo 

orgânico e de água. Diferentemente do esmalte, existem muitas 

variáveis nesta união, o que faz com que os valores relatados 

na literatura oscilem demasiadamente para os diferentes 

sistemas de união existentes. A união varia, entre outros 

fatores, com diferentes pré-tratamentos de dentina, com o 

estado seco ou úmido da dentina, com a pressão do líquido 

existente nos túbulos e com a profundidade da dentina onde é 

feita a adesão. Esta união também depende da presença ou 

não da smear /ayer; se esta é mantida, modificada ou removida 
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e ainda depende da remoção ou não dos plugs e da 

permeabilidade da dentina. 

Os meios de união da resina à dentina sofrem 

ainda o fenômeno da hidrólise e ciclagem térmica. Isto faz com 

que resultados in vivo sejam muito diferentes dos encontrados 

in vitro. 

A união varia para cada dente dependendo da 

história, de como foi tratado depois da extração, do local em que 

foi feita a exposição de dentina para aplicação do adesivo, das 

dimensões e forma da área do teste, do tipo de teste feito; se 

tensão, cisalhamento ou os microtestes recentemente 

introduzidos. 

A maioria dos trabalhos experimentais sobre união 

de resina à dentina foram realizados em superfícies planas 

preparadas sobre a mesma, usando dentes extraídos 

submetidos à limpeza, desinfecção e meios de conservação 

padronizados. A smear layer foi produzida por diferentes meios 

como brocas, pontas diamantadas ou discos de lixa. A dentina 

foi submetida à vários pré-tratamentos com diferentes ácidos 

em diversas concentrações. Também variaram as condições de 

umidade e profundidade da dentina, umidade do ar, estocagem 

e termociclagem. 

Retief3 (1970); Oilo & Austrheim46 (1993); 

Watanabe et al66 (1996), analisando a disparidade dos dados 



99 

encontrados na literatura para os diversos sistemas de união à 

dentina, fizeram considerações pertinentes a respeito da 

necessidade de padronização das diversas metodologias 

utilizadas nos diferentes estudos, afim de haver maior coerência 

nos resultados. 

Oilo & Austrhein46 (1993) consideraram que tanto 

os testes de tração como os de cisalhamento são igualmente 

efetivos para testes de resistência adesiva, enquanto Watanabe 

et al.66 (1996) avaliaram os efeitos da orientação dos túbulos 

dentinários na resistência ao cisalhamento da dentina. Os 

valores encontrados foram de 50 a 1 00 MP a e diferiram 

conforme a região do corte avaliado e da orientação dos túbulos 

nos espécimes analisados. 

A maioria de trabalhos consultados sobre 

adesivos dentinários está dirigida mais à área da dentistica 

restauradora do que à prótese, embora os cimentos resinosos 

com agentes adesivos ou os cimentos resinosos adesivos 

estejam sendo bem aceitos e constantemente modificados, 

existindo grande tendência que estes tenham, num futuro 

próximo, uma aceitação cada vez maior. 

Quanto à profundidade da dentina em que o 

sistema adesivo é aplicado, os trabalhos de Mitchem & 

Gronas39 (1986); Tao & Pashley"9 (1988); Takemori et al.58 

(1993) são clássicos. 
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Mitchem & Gronas39 (1986) determinaram o efeito 

das alterações sofridas pelos dentes depois da extração sobre a 

resistência da adesão em diferentes profundidades de dentina. 

O tempo de ex1ração teve pouca influência sobre a adesão, mas 

esta diminuiu grandemente com a aproximação da polpa, sendo 

que na distância menor a adesão foi 44% menor. Estes 

resultados compararam-se aos de Tao & Pashley"9 (1988), 

Takemori et ai. 58 (1993) e Yoshiyama et al.72 (1996). 

Quanto ao estado seco e úmido da dentina e sua 

influência sobre o sistema adesivo são também clássicos os 

estudos de Mitchem & Gronas40 (1989); Kanca 11129 (1992) e 

Plasmans et al.51 (1993). Mitchem & Gronas40 (1989) 

compararam a resistência à remoção de quatro cimentos de 

ionômero de vidro com um adesivo de dentina. Analisaram a 

retenção dos materiais à dentina, com túbulos abertos e 

fechados, sendo que os túbulos abertos podiam ter fluido com e 

sem pressão e ainda combinaram estas variáveis com o fator 

com e sem smear layer. Estas variáveis não afetaram a 

retenção dos cimentos de ionômero de vidro, mas afetaram 

grandemente o adesivo de dentina, que apresentou resistência 

de 1 + 1 ,3 MPa com túbulos cheios de fluido e com pressão, de 

9,4 + 10,6 MPa com túbulos cheios de fluido mas sem pressão 

e de 18,3 + 7.6 MPa com túbulos fechados. Kanca IJI29 (1992) 

trabalhou com dentina seca e úmida usando como 

condicionadores o ácido fosfórico a 1 O e 37%. Fez uso do Ali 
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etch/AII bond e verificou que os melhores resultados foram 

obtidos pelos grupos em que a dentina foi seca com papel 

absorvente e neste caso os valores se compararam 

favoravelmente com uniões à esmalte. Plasmans et ai. 51 (1993) 

também investigaram o efeito da umidade da dentina sobre a 

adesão. As variáveis foram a temperatura ambiente (25°C e 

35°C) e a umidade relativa do ar (40 e 95%). Trabalharam com 

o Syntac, Denthesiv, Gluma e Scotchbond Multipurpose e 

observaram que os sistemas de união eram altamente sensíveis 

a umidade, Para o Syntac e Denthesiv a diminuição foi de duas 

vezes, comparativamente ao grupo controle. 

Quanto à permeabilidade da dentina, os artigos de 

Pashley et al 49 (1989) e Pashley et al.47 (1993) também são 

referência. Pashley et al 49 (1989) compararam a resistência da 

dentina oclusal e vestibular, com e sem a remoção das smear 

Jayers, com a substituição da smear Jayer por oxalato. Usaram 

como agentes de união o Scotchbond e o Silux. A resistência da 

união foi maior com presença da camada de smear Jayer do que 

quando esta foi atacada com ácido. O tratamento com oxalato 

prévio aumentou a resistência da união a níveis maiores que os 

controles. Entretanto, Pashley et al.47 (1993), trabalhando com 

sistemas de uniões que removiam a camada de smear Jayer 

concluíram que estes podiam infiltrar-se nos túbulos e dentina 

intertubular selando os túbulos, aumentando a resistência da 

união. Na dentina intertubular isto só ocorria quando a fase 
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mineral era removida por condicionador ácido ou quelante. Este 

processo acontecia mais facilmente em dentina fraturada do 

que na coberta por smear /ayer, porque neste caso as fibras 

colágenas ficavam na superfície, mesmo depois do ataque 

ácido, e neste caso, para a resina poder penetrar, precisava 

infiltrar-se por canais perifibrilares. 

Quanto a comparação de valores da adesão à 

esmalte e à dentina Sorensen & Dixit57 (1991) encontraram 

grandes variações, sendo que os melhores resultados 

corresponderam a 47% do valor da adesão ao esmalte. A 

adesão à dentina foi consideravelmente mais débil, menos 

previsível e sujeita à microinfiltração. Analisando este aspecto, 

consideraram como fatores responsáveis a contração da 

polimerização da resina, devido a resistência da resina ser 

menor do que a da dentina; esforços de polimerização; esforços 

de diferentes coeficientes de expansão térmica da dentina, 

resina ou base de cimento de ionômero de vidro; diferentes 

coeficientes de difusibilidade térmica e as forças oclusais 

funcionais. Munksgaard et al.43 (1985) avaliaram a resistência 

ao cisalhamento de agentes de união à esmalte, dentina e 

cimento de ionômero de vidro, observando que as propriedades 

dos materiais variaram muito quanto a estocagem e 

termociclagem. A maior retenção à dentina foi de 37% da 

conseguida com a união ao esmalte, usado como controle. 

Krabbendam et al.34 (1987), trabalhando com um cimento 



103 

ionômero de vidro, um material BIS-GMA e um adesivo 

bipoliéster observou que para todos os agentes de união 

estudados, o ataque ácido melhorou a resistência de união ao 

esmalte, mas quando este era aplicado à dentina, a resistência 

da união diminuía. Neste estudo a adesão de ligas não 

preciosas chegou a 30 MPa enquanto para as preciosas foi de 

5 a 10 Mpa. 

As médias dos resultados obtidos no presente 

trabalho, quanto à força de remoção de copings cimentados 

com cimento de fosfato de zinco e cimento resinoso Panavia, 

para os grupos controles e experimentais foram: de 32.33 Kgf 

(cimento de fosfato de zinco, controle), de 27.63Kgf (cimento de 

fosfato de zinco, experimental e de 35,00 Kgf (cimento resinoso 

Panavia, experimental). Com o cimento resinoso Panavia 21 no 

grupo controle ocorreram fraturas de todos os espécimes. 

Para Tjan & Li60 (1992), a média dos resultados 

dos testes de tração de coroas foram de 48,00 Kgf para o 

cimento de fosfato de zinco e de 83.7 Kgf para o cimento de 

resina Panavia Ex, enquanto para Gorodovski & Zidan22 {1992), 

que testaram a resistência á tração de coroas cimentadas com 

diversos cimentos, e entre eles, os dois do presente trabalho, os 

resultados foram: de 3.08 Mpa (30.16 Kgf) para o cimento de 

fosfato de zinco e de 4.21 Mpa (41.25 Kgf) para o cimento de 

resina Panavia Ex. 
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Os valores de remoção por nós obtidos para o 

cimento de fosfato de zinco, no grupo controle, sem ciclagem 

térmica, foram menores daqueles conseguidos por Tjan & Li60 

(1992), mas são concordes com os de Godorovski & Zidan22 

(1992). Tjan & Li60 (1992) prepararam dentes molares com o 

mesmo grau de convergência das paredes axiais usado nos 

nossos preparos; entretanto, no nosso caso, dado à 

necessidade de todos os preparos ficarem a nível dentinário e 

termos feito parede oclusal plana, aventamos a hipótese da 

área e altura dos nossos preparos terem sido menores do que 

aqueles de Tjan & Li60 (1992) e este fator ter sido o responsável 

pelos nossos resultados. 

O valor de 27,63 Kgf obtido para o cimento de 

fosfato de zinco, grupo experimental, comparativamente à 32,33 

Kgf obtido para o grupo controle, pode ter sido devido à 

diferença de coeficiente, de dilatação térmica da dentina, do 

coping e do cimento de fosfato de zinco. Outra possibilidade 

pode ter sido que o selamento da junção dente-coping não ter 

sido efetiva, como apontou Versluis et al.65 (1996) e ter havido 

hidrólise do agente cimentante, com conseqüente diminuição 

da sua resistência à tração. 

O selamento foi realizado considerando a 

metodologia de inúmeros trabalhos, tanto na área de endodontia 

como na dentística restauradora, que usaram extensivamente 

do esmalte de unhas para isolar corpos de prova em 
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experimentos em que existe necessidade de evitar a influência 

de fatores outros, que não aquele sob investigação. 

Nosso valor médio para resistência à !ração dos 

copings cimentados com o cimento resinoso adesivo Panavia 

21 e submetidos à ciclagem térmica de 8 mil ciclos foi de 35.00 

Kgf que se compara ao obtido por Gorodovski & Zidan22 (1992), 

mas representa cerca da metade do obtido por Tjan & Li60 

(1992). 

Como no presente trabalho, todos os dentes dos 

espécimes cimentados com cimento resinoso adesivo Panavia 

no grupo controle fraturaram, não resistindo aos testes de 

!ração, não pudemos saber a real resistência oferecida por este 

agente cimentante, entretanto o valor médio obtido no momento 

da fratura dos dentes foi de 36,86Kgf, o que indica que a 

resistência à remoção das coroas era maior do que a 

resistência dos próprios dentes. 

Os dados da literatura mostram, em geral, valores 

de retenção para coroas cimentadas com o cimento de resina 

Panavia Ex ou cimento resinoso adesivo Panavia 21, bem 

superiores aos por nós obtidos (Tjan e Li60 1992; Gorodowski e 

Zidan22 1992) 

Parece que a ciclagem térmica teve um efeito 

decisivo na diminuição da resistência dos agentes cimentantes 

usados no nosso trabalho, seja devido ao efeito dos diferentes 
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coeficientes de dilatação térmica da dentina, metal e do cimento 

resinoso adesivo ou pela ineficácia do agente selador, esmalte 

de unhas. Estes fatores associados à ciclagem térmica, podem 

ter provocado um certo grau de solubilização do cimento de 

fosfato de zinco e hidrólise do cimento Panavia 21, o que estaria 

de acordo com Nakabayashi et al.44 (1991). 

O fato de ter havido algumas fraturas nos dentes 

cimentados com cimento de fosfato de zinco (dois no grupo 

controle e quatro no grupo experimental) ocorreram, ao nosso 

ver, por debilitação da estrutura dentária causada pelo tipo de 

preparo, muito agressivo, tanto que inúmeros dentes foram 

rejeitados por termos exposto a polpa durante os preparos. 

Entretanto vale lembrar novamente que no projeto inicial de 

pesquisa era importante termos preparos de coroa total 

totalmente padronizados. Deste fato se depreende a pequena 

espessura de dentina remanescente, tanto nas paredes axiais 

como na oclusal. Este fator deve ser acrescido ao da 

convergência das paredes axiais, de 6°, que é a menor 

angulação preconizada para preparos de coroas totais, o que 

conferiu retentividade ao preparo. 

A ocorrência de 1 00% de fraturas para os dentes 

das amostras cimentadas com cimento resinoso com adesivo 

não era exatamente esperada, não obstante existir na literatura 

inúmeros trabalhos na área de dentística que relataram fraturas 

coesivas de dentina, onde foi empregada uma superficie plana 
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de dentina, portanto sem nenhuma retenção, com área média 

de 3mm de diâmetro correspondente a 7,06mm2 de área. No 

presente trabalho a área foi muito maior (57,33mm2
) e o preparo 

com características de retenção, o que poderia justificar a alta 

incidência de fraturas. 

Nos trabalhos consultados de dentística, os 

autores consideraram os dados de fraturas coesivas de dentina 

como válidos. No nosso caso, preferimos nâo considerar estes 

valores, por julgarmos que nâo sâo representativos da real 

resistência à remoção apresentada pelo agente cimentante. 

Embora tenhamos tido uma altíssima 

porcentagem de fraturas dos dentes nos testes de traçâo, o que 

se traduziu por fraturas coesivas em dentina, este resultado se 

compara com os de Bowen et ai. 5 (1982); Charlton & Moore9 

(1991 ); Fowler et al. 16 (1992); Triolo & Swift Junior'l3 (1992); Eick 

et al.15 (1993); Van Meerbeek64 (1993); Burrow et al.6 (1994) e 

Gonçalves21 (1994). 

Bowen et al.5 (1982), cujos melhores resultados 

de uniâo atingiram 13,1 MPa, tiveram algumas fraturas em 

dentina; Charlton & Moore" (1991) observaram as fraturas sob 

microscopia ótica e as classificaram como adesivas, coesivas 

em resina, coesivas em dentina e mistas; Fowler et al16 (1992) 

também tiveram fraturas coesivas em dentina; Triolo & Swift 

Junior"3 (1992) que concluíram que a resistência adesiva estava 



108 

diretamente relacionada à capacidade de penetração do agente 

adesivo, notaram falhas coesivas para os agentes de união com 

maior resistência, mistas para os intermediários e adesivas para 

os demais; Eick et ai. 15 (1993), cujos resultados refletiram os 

valores de fraturas coesivas de dentina ou da resina e Takemori 

et ai. 58 (1993) que consideraram que até a época não tinha sido 

estabelecido um método padrão para medir a união dos 

adesivos dentinàrios. 

Sumarizando, a alta porcentagem de fraturas dos 

dentes ao teste de !ração provavelmente foi devida tanto ao tipo 

de preparo, muito invasivo, como às características peculiares 

de retenção produzida na dentina pelo cimento resinoso adesivo 

utilizado. As fraturas nos espécimes cimentados com cimento 

de fosfato de zinco aconteceram primariamente pela debilitação 

da estrutura dentária, fruto do tipo de preparo, enquanto no caso 

dos espécimes com o cimento resinoso adesivo tiveram dupla 

causa, o enfraquecimento da estrutura dentária, aliado ao tipo 

especial de retenção na intimidade da dentina produzido pelo 

cimento Panavia. Entretanto, para ter-se desenhos de preparos 

de coroas totais completamente uniformes e com mesma área 

de superfície, não seria possível outro tipo de preparo. Este fato 

está relacionado à diversidade de formas e tamanhos dos 

dentes naturais humanos. Como jà foi dito, para conseguir-se 

sessenta preparos, foram desprezados cerca de 50% dos 

dentes utilizados, porque durante os preparos houveram 
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exposições pulpares. Considerando esta ocorrência, constata

se a pequena quantidade de dentina remanescente para os 

espécimes testados. 

Abaush & Jenkins 1 (1991) tiveram também 

fraturas em quatro dos dez espécimes testados, para observar a 

resistência da união do agente adesivo ao esmalte. 

Comentaram que a alta porcentagem de fraturas de esmalte 

concorre com outros estudos que usaram o mesmo cimento de 

resina e este era um fator limitante na determinação da 

resistência da união do Panavia ao esmalte. 

Plasmans et al.51 (1993) tentaram explicar o 

mecanismo das fraturas que ocorriam em testes de tração, para 

observar a resistência de união da resina à dentina. 

Hipotetizaram que, mesmo que a resistência coesiva da resina 

Z1 00 fosse menor do que a resistência da dentina, o valor da 

tenacidade deste produto e de outros compósitos era maior do 

que a da dentina. 

Acreditamos que o cimento de resina adesivo 

utilizado teve um tal embricamento à dentina, dado à formação 

da camada híbrida, que este fator, aliado a outros, 

principalmente ao da jà comentada debilitação do dente, pela 

extensão e profundidade do preparo foram decisivos, nos 

resultados apresentados por este grupo nos testes de 

arrancamento das coroas. 
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Parece no momento existir consenso que deve-se 

abandonar os testes tradicionais de tensão e cisalhamento para 

analisar a resistência da união dos diversos sistemas adesivos 

de resina à dentina, dado seus resultados não serem confiáveis, 

a medida que provocam muitas fraturas coesivas de dentina ou 

da resina. Nestes testes, o valor da união deve exprimir 

exclusivamente aquele da adesão da resina à dentina. Segundo 

Sano et ai. 55 (1994) e Pashley et al48 (1995) este objetivo 

poderia ser conseguido fazendo uso dos novos testes de 

microtensão. Sano et al.55 (1994), com teste de microtensão, 

determinaram a resistência da dentina mineralizada humana 

como de 104 MPa. Pashley et al48 (1995), como Sano et al.55 

(1994), também acreditam que resistências adesivas à dentina 

da ordem de 20 a 30 MPa, quase sempre com fratura coesiva 

do substrato, não correspondem à realidade, porque esta 

resistência seria, na realidade, da ordem de três vezes estes 

valores. Deste modo propuseram a mudança do teste de 

cisalhamento, largamente utilizado em trabalhos anteriores, 

para os testes de microtensão. Entretanto estes testes foram 

idealizados para amostras de dentina com pequenas áreas e 

mínimas espessuras, não aplicáveis para testes de resistência á 

remoção de coroas totais cimentadas com cimentos resinosos 

adesivos. 



7 CONCLUSÕES 

Dado as condições intrínsecas dentinárias e de 

resistência dos sessenta dentes extraídos, do meio de 

estocagem e da metodologia empregada neste trabalho, 

parece-nos lícito concluir que: 

a) quanto aos agentes cimentantes, o cimento de 

resina adesivo apresentou um valor médio 

maior de resistência ao teste de !ração em 

comparação ao cimento de fosfato de zinco, 

tanto no grupo controle como experimental; 

b) quanto à ciclagem térmica, observamos uma 

diminuição do valor médio de resistência à 

!ração dos grupos experimentais em relação 

aos controles. 
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Anexo A - Descrição do aparelho para padronização dos 

preparos 

Foi construído um aparelho com o intuito de 

padronização de preparos de coroa total em dentes naturais 

extraídos, quanto à altura, diâmetro e espessura do desgaste 

axial. 

O aparelho tem como princípio o funcionamento 

do torno mecânico usado em ferramentaria, onde a peça a ser 

trabalhada, normalmente de metal, gira em baixa rotação, 

enquanto os movimentos da ferramenta, presa a estrutura do 

torno, são controlados, para limitar o desgaste final desejado. 

No presente estudo não pode ser usado um torno 

mecânico para a padronização dos preparos, porque a 

ferramenta é feita com material de alta resistência e està fixa; 

deste modo ela fratura o dente, devido à friabilidade do esmalte. 

Sendo assim, no aparelho construído, a 

ferramenta foi substituída por uma caneta de alta rotação; desta 

maneira o desgaste do dente extraído é feito com uma ponta 

diamantada girando em alta rotação sob refrigeração, para 

evitar aquecimento durante o desgaste. 
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No aparelho o dente extraído é preso ao mandril 

do torno realizando um movimento rotacional a 11 oorpm, sobre 

seu longo eixo; a caneta de alta rotação que está presa a 

estrutura do aparelho pode executar uma trajetória de arco de 

círculo_ Deste modo a ponta diamantada se movimenta com seu 

longo eixo paralelo e em direção ao longo eixo do dente, sendo 

que a coincidência dos dois longos eixos, da ponta diamantada 

e do dente, só se dá quando do desgaste da face oclusal do 

preparo. No primeiro desgaste (face oclusal),a ponta 

diamantada (3053) planificou a superfície oclusal e tornou-a 

perpendicular ao longo eixo do dente_ No segundo desgaste 

(axial), a ponta diamantada (3228) ficava a uma distância de 

1,5mrn do centro do dente produzindo um preparo com 3,0mm 

de diâmetro. No terceiro desgaste (limite do término) a ponta 

diamantada (4230) ficava a uma distância de 3,0mm do centro 

do dente extraído, produzindo um preparo com base maior de 

6,0mm de diâmetro. O último corte (sulco) foi feito com o 

aparelho desligado, somente a caneta de alta rotação foi 

acionada ficando a uma distância de 1,0mm do centro do dente 

extraído, produzindo um sulco com a ponta diamantada (3069) 

na parede axial do preparo, com profundidade de 0,5mm_ 
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Descrição 

A base de madeira maciça mede 550mm da 

aresta anterior, 450mm na aresta lateral e tem 25mm de 

espessura. Na posição (41 0,290) no eixo das coordenadas 

cartesianas. foi fixado o centro de um motor elétrico (7) (Brasil 

S A. 110/220 V com 1/3 de HP e 1740rpm- São Paulo SP 

Brasil). No eixo do mesmo foi colocado uma polia (9) de duas 

polegadas (Polimax - São Paulo SP Brasil) por onde passa uma 

correia (3) (Good-Year A 30 M5- Rio de Janeiro RJ Brasil). No 

outro extremo da correia foi fixado uma outra polia (1) de 3,75 

polegadas. A diferença entre o perímetro dessas duas polias 

diminui a rotação do motor de 1740rpm para aproximadamente 

1100rpm. 

Esta segunda polia está fixa no extremo de um 

eixo (19) de 3/8 de polegada (Shultz - Joinville S C Brasil), 

horizontalmente na posição (1 05,290), paralelo ao longo eixo do 

motor elétrico. Este eixo (19) é solidário a um mandril (105,70) 

que permite uma abertura de até 13,0mm. O objetivo do mandril 

é prender o dente incluído no cilindro de resina. Sobre o mandril 

foi colocado um anteparo de PVC, em forma de meia cana, para 

confinar a água aspergida pela caneta de alta rotação no 

recipiente que está localizado abaixo do mandril, sobre a base 

de madeira. Este recipiente se constitui de uma cuba plástica, 
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medindo 170mm de comprimento, 120mm de largura, 35mm de 

altura e 1 ,5mm de espessura. Para evitar o acúmulo de água, 

um encaixe para sugador foi feito no seu lado direito. O sugador 

é parte de um equipamento odontológico (Dabi Atlante Versa 

SL- Ribeirão Preto SP Brasil). 

A caneta de alta rotação (Dentec - Ribeirão Preto 

SP Brasil) fica suspensa, estando seu centro na posição 

(150,70); os longos eixos da ponta diamantada e do mandril são 

paralelos entre si, sendo que numa determinada posição da 

caneta estes eixos coincidem. A caneta de alta-rotação está fixa 

sobre uma barra metálica (5), que mede 340mm de 

comprimento, 25mm de largura e 5mm de espessura. Esta 

barra tem o seu centro na posição (300,70) e está paralela à 

aresta anterior da base, já descrita. A barra está fixa por um 

eixo (6) na posição (270,70), deslocado do centro da barra (5) 

de 30mm. Este eixo permite um movimento de rotação, que é 

responsável pela excursão da caneta de alta-rotação, fazendo 

com que a ponta diamantada realize um movimento em direção 

ao centro do dente. 

O que limita o movimento da ponta diamantada 

em direção ao centro do dente é o pino (16) de aço, vertical à 

base com 8mm de diâmetro e 60mm de comprimento na 

posição (440,70), que pode ser rosqueado e desrosqueado da 

base, permitindo um movimento excursivo. Este pino funciona 

como stop da barra horizontal, limitando o movimento da ponta 

diamantada em direção ao centro do mandril. Para o presente 
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estudo este aparelho foi ajustado em três posições, que em 

associação com três diferentes pontas diamantadas 

proporcionaram três cortes diferentes. A leitura destas posições 

são feitas em uma bandeira (12), pelo extremo da agulha de aço 

(11 ); esta agulha é sustentada por um eixo que a divide em dois 

segmentos. O outro extremo desta agulha articula com o pino já 

descrito através de um friso de um mm de espessura e um mm 

de profundidade, indicando a posição do pino para os desgastes 

desejados. Para o presente estudo foram feitos os seguintes 

desgastes nos dentes extraídos; delimitação do término do 

preparo, face axial e sulco da face axial. O desgaste oclusal foi 

feito com uma ponta diamantada em forma de roda, não 

necessitava de marcação, pois o pino de aço estava na posição 

mais baixa possível, permitindo que o longo eixo da ponta 

diamantada coincidisse com o longo eixo do mandril. 

Na posição (530,140) existe um interruptor (14) de 

3A com as posições liga/desliga para acionamento do motor 

elétrico. No extremo da barra metálica (5), foi feito um encaixe 

tipo meia cana com 4 mm de diâmetro, por onde corre um pino 

(15) de aço, que está fixo à base de madeira na posição 

(475,70), que tem como finalidade garantir que o movimento de 

rotação seja uniforme e obedeça sempre a mesma trajetória. 

A caneta de alta-rotação foi conectada ao 

equipamento odontológico já descrito anteriormente e é 

acionada pelo pedal do próprio equipamento. 
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Anexo B - Aparelho para manter constante a pressão de 

cimentação 

Foi construído um aparelho para manter constante 

a pressão de cimentação das coroas no sentido vertical, 

coincidente com o longo eixo dos dentes, durante o tempo de 

presa inicial do agente cimentante. A pressão de cimentação 

em Kgf do aparelho é constante e pode variar de O a 15 Kgf, 

podendo ser graduada de 0,25 em 0,25 Kgf. 

fundamentos: 

O funcionamento do aparelho tem como 

a) o momento (M) de uma força em relação a um 

ponto é a grandeza física que dá a idéia da 

tendência da força provocar rotação em tomo 

de um ponto considerado, segundo Herskowicz 

et al.23 (1991); 

b) a estática dos corpos sólidos não deformáveis, 

ou seja equilíbrio estático dos corpos. Um corpo 

sujeito a um sistema de forças (L F) se 
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apresenta em equilíbrio quando o momento nos 

dois pontos A e B do esquema forem iguais. 

O aparelho foi construído sobre uma base 

retangular de madeira maciça (6) com 630mm de aresta 

anterior, 21 O mm de aresta lateral e 19mm de espessura. Esta 

base de madeira fica na posição horizontal, tendo que estar 

nivelada para funcionamento correto do aparelho; por isto, 

existem dois dispositivos cilíndricos de vidro (7) com diâmetro 

de 9mm e comprimento de 55mm, contendo uma solução (água 

e corante) pigmentada de vermelho para facilitar a visualização 

da bolha de ar. O centro dos mesmos se encontram nas 

posições (315,25) e (315,120) nas coordenadas cartesianas, 

unidades dada em mm. O que mantém a base nivelada são 

quatro parafusos (1) situados nos cantos da base com 55 mm de 

comprimento, eqüidistantes 35mm de cada canto. Eles 

possuem uma cabeça em forma de borboleta, sendo que o 

corpo dos parafusos transpassa a base, rosqueando-se na 

mesma. 
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No sentido longitudinal da base existe uma barra 

retangular de ferro (8), medindo 478mm de comprimento, 25mm 

de largura e 6mm de espessura. A barra é dividida em dois 

segmentos por um eixo de ferro maciço cilíndrico (5), com 

11 mm de diâmetro e 50mm de comprimento; este eixo permite 

movimento de rotação apoiado sobre uma canaleta de ferro 

fixada na base de madeira (135,75), medindo 28mm nas 

laterais, 35mm de altura e 2mm de espessura. O segmento de 

menor comprimento da barra longitudinal, que fica do lado 

direito do aparelho, possui na parte superior da sua extremidade 

a base de cimentação (21), que é uma placa de ferro com 

25mm de largura, 6mm de espessura e 50mm de comprimento, 

sobreposta e perpendicular ao longo eixo da barra longitudinal, 

fixada a uma altura de 20mm desta. Na mesma extremidade, 

porém na parte inferior, foi fixada uma porca de 24 mm, onde foi 

rosqueado um parafuso (23), com 165mm de comprimento, 

contendo 16 arroelas de ferro, (1 O) com 50 mm de diâmetro e 

2,5mm de espessura. Estas arroelas servem para 

contrabalancear o extremo maior da barra longitudinal, 

mantendo o equilíbrio, ou seja, dar condições de zerar a 

pressão de cimentação. No segmento maior da barra 

longitudinal, existe um tubo de ferro cilíndrico (15), com 18mm 

de diâmetro e 175mm de altura, fixado a 26mm da extremidade, 

formando um ângulo de 90° com a mesma, e que serve para a 

colocação das arroelas de ferro com 50mm de diâmetro, 2,5mm 

de espessura e 36g, que são as responsáveis pela força 
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exercida na base de cimentação. Um ponteiro de aço (14), fixo 

na parte inferior do segmento maior da barra longitudinal é 

usado para nivelar a mesma, quando este é alinhado com um 

ponto fixo na base, com a mesma altura do eixo (5), em forma 

de bandeirinha (13), também de aço. 

Na posição (51 O, 172) da base foi fixado um outro 

tubo de ferro (9), com 18mm de diâmetro e 185 mm de 

comprimento, que serve de suporte para estocar as arroelas. 

Uma haste de ferro em forma de canaleta (2) 

medindo 28mm nas laterais, 35mm na sua porção frontal e 

2mm de espessura, está fixada na posição (75, 155) da base. No 

extremo superior e perpendicular da mesma, foram soldadas 

duas barras retangulares (17) paralelas entre si, medindo 25mm 

de largura, 6mm de espessura e 70mm de comprimento. No 

extremo e entre as duas barras foram soldadas duas porcas de 

14mm, permitindo a excursão de um parafuso (18) com 105mm 

de comprimento, cujo longo eixo é perpendicular ao centro da 

base de cimentação descrita anteriormente. Neste parafuso foi 

soldada uma chapa de ferro circular, com 2,5mm de espessura 

e 50mm de diâmetro, facilitando a excursão manual do 

parafuso. 

Para que um corpo sujeito a um sistema de forças 

(LF) se apresente em equilíbrio, é necessário e suficiente que a 

resultante do sistema de forças seja nula; para isso as forças 
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tem que ter mesma magnitude, sentidos opostos e mesma

direção de ação, Sears & Zemansky"" (1957). 

Esquema do princípio físico de funcionamento do aparelho 

de cimentação 

A 

"' 
d1 d2 

B 

"' 

O momento nos dois extremos A e B do esquema, 

tem que ser iguais, para que haja equilíbrio. 

M=f.d f= m. a 



MA=Ms 

fA. d, = fs • dz 

mA .a . d, = ms . a . dz 

a= 9,8 m/s2 

d, =56 mm 

ma=36g 

dz= 389 mm 
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A demonstração se aplica ao aparelho da seguinte 

forma: fA corresponde ao parafuso que tem excursão vertical 

(18). e incide sobre a base de cimentação (21). A partir deste 

ponto de incidência até o eixo perpendicular (5), que sustenta a 

barra longitudinal temos d, = 56 mm. A distãncia do eixo de 

sustentação (5) até o ponto onde está fixo o cilindro de ferro que 

serve de suporte para as arroelas (15) corresponde a d2 = 389 

mm. O f8 é dado pela quantidade de arroelas colocadas no 

suporte (15), sendo que cada uma representa uma pressão de 

0,25 Kgf na parte ativa do aparelho. 
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Anexo C - Ciclador térmico 

Foi construído um aparelho com a função de 

reproduzir, in vitro, as variações de temperatura a que estão 

sujeitos os dentes e restaurações no meio bucal. 

O aparelho faz com que os corpos de prova 

·passem por três cubas a temperaturas diferentes de 6° C, 61 °C 

e 37°C sucessivamente, num intervalo de tempo de 90s, 

completando desta maneira um ciclo. 

Descrição 

Constitui-se de um aparelho com base em forma 

de caixa retangular, sendo as faces superior e inferior de 

madeira maciça, com 20mm de espessura e arestas, anterior de 

660mm, lateral de 560mm e vertical de 350mm. As duas faces 

são sustentadas entre si por quatro cantoneiras de ferro 

galvanizado, com 33mm de largura, 2mm de espessura e 

350mm de comprimento. As faces laterais direita e esquerda da 

base são revestidas com chapas de ferro galvanizado de 1 mm 
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de espessura. Na face posterior da base foi colocado uma tela 

de alumínio para facilitar a ventilação do aparelho. 

A face anterior se constitui de uma chapa de aço 

inoxidável escovado, medindo 270mm de altura, 490mm de 

largura e 1 mm de espessura, que forma um painel, onde foram 

feitas quinze perfurações de 8mm de diâmetro. 

Face inferior da base 

Na face inferior da base, foi fixado um compressor 

(9) de refrigeração (Sícon-modelo AE 130 AS 352 11 O V - São 

Paulo SP Brasil), por meio de parafusos, cujo centro está na 

posição (160,130), unidade dada em mm no eixo das 

coordenadas cartesianas, com função de manter a temperatura 

de uma das cubas a 6°C. Para isso utilizou-se de um 

transformador (220 -+ 11 OV com 250 W de potência - Getron 

Diadema SP Brasil), na posição (50,460), que alimenta o 

compressor de refrigeração. 

Na posição (580,80) foi colocado um pequeno 

compressor (15) de aquário (Brasil de 1 saída - Jundiaí SP 

Brasil), utilizado para homogeneizar a temperatura dentro de 

cada uma das cubas de banho. 

Na posição (440, 180), foi fixado por meio de 

parafusos um motor (11) elétrico (Wag 220v com um terço de 

HP e 1740 rpm - São Paulo SP Brasil), com a ponta de eixo 

voltada para o lado esquerdo do aparelho. No extremo desta 
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ponta de eixo foi encaixada e travada uma rosca sem fim (12), 

em alumínio, com 25 mm de diâmetro, que trabalha associada a 

uma polia dentada. Esta polia dentada está fixa na ponta de um 

outro eixo (20) horizontal (Shultz de 3/8 de polegada-Joinville 

SC), que tem o seu centro fixado sobre a base na posição 

(590,280), e seu longo eixo paralelo à aresta lateral da face. 

Com a associação da rosca sem-fim e engrenagem dentada 

temos uma redução da rotação, de 1740rpm para 30rpm. No 

outro extremo do eixo horizontal temos uma engrenagem com 

22 dentes (19). A partir deste ponto foram colocadas três 

associações de engrenagens menores (22 dentes) e maiores 

(50 dentes) (16) por intermédio de correntes de aço. Cada 

associação permite redução de 56 % da rotação, de modo que 

na última engrenagem grande a rotação é de 2rpm. Nesta 

última engrenagem foi fixada uma haste (10) excêntrica, que 

transpassa a face superior da base, responsável por um 

movimento vertical com amplitude de 140mm. Este movimento 

foi transferido para a face superior da caixa retangular através 

de um orifício no centro desta. 

Face superior da base 

Nesta face foram colocadas três cubas (1, 3 e 4) 

de plástico com 165mm de altura e 160mm de diâmetro, nas 
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posições 4,8 e 12 h, ao redor de um orifício no seu centro. A 

haste excêntrica, já descrita, por seu centro, articula com um 

eixo de ferro maciço com 440mm de comprimento e 13mm de 

diâmetro, que tem movimento numa trajetória vertical, com a 

mesma amplitude da haste excêntrica. A parte superior do eixo 

vertical suporta uma haste curva (7), em cujo extremo existe um 

anel (8), para apreensão dos corpos de prova. A haste curva 

tem uma porção horizontal e outra vertical, paralela ao eixo 

principal, e está distante dele 160mm. 

Para manter o movimento do eixo sempre na 

trajetória vertical, existem duas plataformas horizontais, 

medindo 70mm de comprimento, 42mm de largura e 4mm de 

espessura, traspassadas pelo eixo vertical. Estas duas 

plataformas horizontais são soldadas a uma calha vertical de 

30mm de arestas e 390 mm de comprimento, situada a 28 mm 

do eixo principal. A plataforma inferior está localizada a 160mm 

da face superior da base e a plataforma superior a 390mm da 

mesma face. 

Como o eixo vertical precisava realizar tanto 

movimento vertical como de rotação de 360° , foi idealizado um 

dispositivo para permitir o movimento de rotação combinado 

com o vertical. 

No espaço compreendido entre as duas 

plataformas horizontais, existem dois segmentos de um tubo (2 

e 5) de ferro com 35mm de diâmetro, parafusados nas mesmas, 

que envolvem o eixo, sendo o superior com 170mm de 
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comprimento e o inferior com 60mm. Os dois tubos foram 

divididos na sua periferia em três arcos de círculo de 120° . A 

cada terço do perímetro externo no segmento superior foram 

feitos cortes diagonais com 72° de inclinação, até uma altura de 

130mm. 

No segmento inferior foram feitos três cortes 

diagonais com 60° de inclinação e altura de 30mm. 

O centro do eixo principal foi transpassado por um 

pino horizontal com 36mm de comprimento e 4mm de diâmetro, 

preso por uma porca. Durante o movimento vertical o pino é 

orientado a fazer movimento rotacional no sentido horário, 

guiado pelos cortes diagonais do segmento do tubo superior. 

O segmento inferior permite trajetória seqüencial 

do pino no sentido horário, através das superfícies formadas 

pelos cortes realizados no segmento superior. 

Para permitir o movimento seqüencial do pino no 

sentido horário, através dos três cortes diagonais no segmento 

superior, o segmento inferior foi rotacionado de 60° em relação 

ao superior, deste modo, a trajetória do pino sobre os cortes 

inferiores faz com que este, passe sucessivamente entre os 

cortes superiores. 

Existe um conta giros (Veeder Root - Sâo Paulo 

Brasil), localizado ao lado da perfuração, no centro da base, que 

registra o número de banhos a que cada corpo de prova é 

submetido. 
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Descrição do painel 

No painel existem: 

a) cinco interruptores ( Maxel - Rio de Janeiro RJ 

Brasil). 

b) quatro lâmpadas piloto ( Elétrica Ferreira - São 

Paulo SP Brasil). 

c) uma caixa de Fusível ( Elétrica Ferreira - São 

Paulo SP Brasil). 

d) três registres de ar (Jundiaí SP Brasil). 

e) dois termostatos do motor de refrigeração( 

Sicon modelo AE AS 352 110 V- São Paulo SP 

Brasil). 

O primerio interruptor (chave geral) fornece 

energia para todo o aparelho; associado a este, existe uma 

lâmpada piloto que funciona em conjunto com esta chave e uma 

caixa de fusível. 

Outros três interruptores e três lâmpadas piloto, 

sendo: um para a cuba número 1 , que está localizada na 

posição 8 h, responsável pela temperatura de 6°, e que está 

interligada ao compressor de refrigeração, por meio de uma 

serpentina de cobre com diâmetro de 6mm. Esta mesma 

serpentina tem um prolongamento que vai até a tela de alumínio 
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localizada na face posterior da base do aparelho, tendo como 

finalidade dispersar calor. O controle da temperatura desta cuba 

é feito por um termostato também localizado no painel. As 

outras duas cubas, dois e três, estão localizadas nas posições 

12 e 4 h, sendo que suas temperaturas são mantidas a 61 e 37" 

C respectivamente, por meio de resistências elétricas de 1 OOQ, 

controladas por termostatos (Eiétrica Ferreira - São Paulo SP 

Brasil), localizados no lado inferior da face superior da base, 

logo acima do motor elétrico. 

O último dos interruptores é o que aciona o 

compressor de aquário; ao seu lado estão três registras que 

dividem o ar do mesmo para as três cubas. O borbulhamento de 

ar dentro da cubas faz com que a água movimente-se dentro 

das cubas; conseqüentemente, a temperatura é homogénea. 

Recobrindo este painel existe uma placa de vidro, 

medindo 550mm de largura por 350mm de altura e 5mm de 

espessura, que desliza entre dois trilhos de alumínio, servindo 

de proteção ao painel. 
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SILVA, E.G. Estudo comparativo in vitro do efeito da ciclagem 

térmica sobre a resistência à tração de copings metálícos 

cimentados sobre dentes naturais, utílízando-se de dois 

agentes cimentantes. São José dos Campos, 1997 147p. 

Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Faculdade de 

Odontologia, Campus de São José dos Campos, 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 

RESUMO 

O estudo avaliou a resistência ao teste de arrancamento de coroas 

totais metálicas (NiCrBe}, cimentadas em dentes humanos naturais 

extraídos (terceiros molares), com preparos padronizados realizado 

num aparelho especialmente idealizado para tal, baseado no princípio 

do funcionamento do torno mecânico. As coroas foram cimentadas com 

cimento de fosfato de zinco e cimento adesivo de resina. O total da 

amostra foi de sessenta dentes e as respectivas coroas, divididas em 

trinta para o grupo controle e trinta para o grupo experimentaL Para o 

grupo controle, imediatamente após as cimentações, os corpos de 

prova foram armazenados em água a 3rC por 48h antes de serem 

submetidos ao teste de tração. Para o grupo experimental, 

anteriormente ao teste de arrancamento, os trinta corpos de prova 
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foram submetidos à ciclagem térmica com variações de 6, 61 e 37'C, 

num total de 8 mil ciclos. Os resultados mostraram para o grupo 

controle, coroas cimentadas com cimento de fosfato de zinco, uma 

resistência média de 32,33Kgf. Nas amostras cimentadas com 

Panavía 21 os dentes não resistiram à remoção das coroas dos 

respectivos preparos, ocorrendo fratura em 100% dos dentes. Para o 

grupo experimental, a resistência média oferecida ao teste de 

arrancamento pelas coroas cimentadas com cimento de fosfato de 

zinco foi de 27 ,63Kgf e para as cimentadas com Panavia Ex de 

35,00Kgf. Em geral, os resultados mostraram uma diminuição da 

resistência à tração oferecida pelos agentes cimentantes, quando os 

corpos de prova foram submetidos previamente à cíclagem térmica. 

Surpreendentemente, houve uma grande variação em relação aos 

dados encontrados nos testes de tração, tanto para o cimento de 

fosfato de zinco como para o cimento de resina, sob as duas 

condições analisadas, sem e com ciclagem térmica. 

Palavras-chave: Prótese parcial fixa; cimentação; cimento de resina. 
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SILVA, EG_ An in vitro comparative study of the effects of 

thermocycling on the tensi/e bond strenght of metal 

copings cemented to natural teeth using two Juting agents_ 

São José dos Campos, 1997. 147p_ Dissertação 

(Mestrado em Odontologia) - Faculdade de Odontologia, 

Campus de São José dos Campos, Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho"_ 

ABSTRACT 

This study evaluated lhe tensile bond strenght of complete metal 

crawns (Ni Cr Be) bonded to sound natural extracted teeth on which 

standardized preparations were carried out with a special designed 

device based on lhe lathe principie_ Crowns were luted with zinc 

phosphate cement and a resin adhesive cement (Panavia 21 )_ 60 

extracted third molars were separated in two groups of 30, lhe first was 

used as a contrai group and the second as a test graup_ For the contrai 

group, alter luting lhe crowns to lhe prepared teeth lhe specimens 

were immersed in water at 37'C and stored for 48 h before being 

submitted to lhe tensile bond strenght test For the test group, alter 

luting lhe crowns to lhe prepared teeth, specimens were thermocycled 

with temperatura changes of 6, 61 and 37'C to 8.000 cycles. Results 

for lhe contrai graups showed that crowns luted with ZPC presented a 
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mean tensile strenght of 32,33kgf. Teeth with crowns luted with lhe 

resin adhesive cement showed fractures for ali lhe specimens. Results 

lo lhe test groups showed that specimens luted with ZPC presented a 

mean tensile strenght of 27,63kgf and those with Panavia Ex, 35,00kgf. 

Overall results showed reduced strenght when specimens were 

thermocycled prior to lhe tests. Unexpected results were found for both 

cements under thermocycling or not. Several teeth fractures ocurred 

during lhe tests, for both groups luted with both cements. 

Key words: Dentures parcial fixed; cementation; resin cements. 
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tem que ter mesma magnitude, sentidos opostos e mesma· 

direção de ação, Sears & Zemansky"6 (1957). 

Esquema do princípio físico de funcionamento do aparelho 

de cimentação 

A 

.J.. d1 d2 

B 

.J.. 

O momento nos dois extremos A e B do esquema, 

tem que ser iguais, para que haja equilíbrio. 

M=f.d f= m. a 



MA=Ms 

fA. d, = fs • dz 

mA .a . d, = ms . a . dz 

a= 9,8 m/s2 

d, =56 mm 

ma=36g 

dz= 389 mm 
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A demonstração se aplica ao aparelho da seguinte 

forma: fA corresponde ao parafuso que tem excursão vertical 

(18). e incide sobre a base de cimentação (21). A partir deste 

ponto de incidência até o eixo perpendicular (5), que sustenta a 

barra longitudinal temos d, = 56 mm. A distãncia do eixo de 

sustentação (5) até o ponto onde está fixo o cilindro de ferro que 

serve de suporte para as arroelas (15) corresponde a d2 = 389 

mm. O f8 é dado pela quantidade de arroelas colocadas no 

suporte (15), sendo que cada uma representa uma pressão de 

0,25 Kgf na parte ativa do aparelho. 
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Anexo C - Ciclador térmico 

Foi construído um aparelho com a função de 

reproduzir, in vitro, as variações de temperatura a que estão 

sujeitos os dentes e restaurações no meio bucal. 

O aparelho faz com que os corpos de prova 

·passem por três cubas a temperaturas diferentes de 6° C, 61 °C 

e 37°C sucessivamente, num intervalo de tempo de 90s, 

completando desta maneira um ciclo. 

Descrição 

Constitui-se de um aparelho com base em forma 

de caixa retangular, sendo as faces superior e inferior de 

madeira maciça, com 20mm de espessura e arestas, anterior de 

660mm, lateral de 560mm e vertical de 350mm. As duas faces 

são sustentadas entre si por quatro cantoneiras de ferro 

galvanizado, com 33mm de largura, 2mm de espessura e 

350mm de comprimento. As faces laterais direita e esquerda da 

base são revestidas com chapas de ferro galvanizado de 1 mm 
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de espessura. Na face posterior da base foi colocado uma tela 

de alumínio para facilitar a ventilação do aparelho. 

A face anterior se constitui de uma chapa de aço 

inoxidável escovado, medindo 270mm de altura, 490mm de 

largura e 1 mm de espessura, que forma um painel, onde foram 

feitas quinze perfurações de 8mm de diâmetro. 

Face inferior da base 

Na face inferior da base, foi fixado um compressor 

(9) de refrigeração (Sícon-modelo AE 130 AS 352 11 O V - São 

Paulo SP Brasil), por meio de parafusos, cujo centro está na 

posição (160,130), unidade dada em mm no eixo das 

coordenadas cartesianas, com função de manter a temperatura 

de uma das cubas a 6°C. Para isso utilizou-se de um 

transformador (220 -+ 11 OV com 250 W de potência - Getron 

Diadema SP Brasil), na posição (50,460), que alimenta o 

compressor de refrigeração. 

Na posição (580,80) foi colocado um pequeno 

compressor (15) de aquário (Brasil de 1 saída - Jundiaí SP 

Brasil), utilizado para homogeneizar a temperatura dentro de 

cada uma das cubas de banho. 

Na posição (440, 180), foi fixado por meio de 

parafusos um motor (11) elétrico (Wag 220v com um terço de 

HP e 1740 rpm - São Paulo SP Brasil), com a ponta de eixo 

voltada para o lado esquerdo do aparelho. No extremo desta 
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ponta de eixo foi encaixada e travada uma rosca sem fim (12), 

em alumínio, com 25 mm de diâmetro, que trabalha associada a 

uma polia dentada. Esta polia dentada está fixa na ponta de um 

outro eixo (20) horizontal (Shultz de 3/8 de polegada-Joinville 

SC), que tem o seu centro fixado sobre a base na posição 

(590,280), e seu longo eixo paralelo à aresta lateral da face. 

Com a associação da rosca sem-fim e engrenagem dentada 

temos uma redução da rotação, de 1740rpm para 30rpm. No 

outro extremo do eixo horizontal temos uma engrenagem com 

22 dentes (19). A partir deste ponto foram colocadas três 

associações de engrenagens menores (22 dentes) e maiores 

(50 dentes) (16) por intermédio de correntes de aço. Cada 

associação permite redução de 56 % da rotação, de modo que 

na última engrenagem grande a rotação é de 2rpm. Nesta 

última engrenagem foi fixada uma haste (10) excêntrica, que 

transpassa a face superior da base, responsável por um 

movimento vertical com amplitude de 140mm. Este movimento 

foi transferido para a face superior da caixa retangular através 

de um orifício no centro desta. 

Face superior da base 

Nesta face foram colocadas três cubas (1, 3 e 4) 

de plástico com 165mm de altura e 160mm de diâmetro, nas 
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posições 4,8 e 12 h, ao redor de um orifício no seu centro. A 

haste excêntrica, já descrita, por seu centro, articula com um 

eixo de ferro maciço com 440mm de comprimento e 13mm de 

diâmetro, que tem movimento numa trajetória vertical, com a 

mesma amplitude da haste excêntrica. A parte superior do eixo 

vertical suporta uma haste curva (7), em cujo extremo existe um 

anel (8), para apreensão dos corpos de prova. A haste curva 

tem uma porção horizontal e outra vertical, paralela ao eixo 

principal, e está distante dele 160mm. 

Para manter o movimento do eixo sempre na 

trajetória vertical, existem duas plataformas horizontais, 

medindo 70mm de comprimento, 42mm de largura e 4mm de 

espessura, traspassadas pelo eixo vertical. Estas duas 

plataformas horizontais são soldadas a uma calha vertical de 

30mm de arestas e 390 mm de comprimento, situada a 28 mm 

do eixo principal. A plataforma inferior está localizada a 160mm 

da face superior da base e a plataforma superior a 390mm da 

mesma face. 

Como o eixo vertical precisava realizar tanto 

movimento vertical como de rotação de 360° , foi idealizado um 

dispositivo para permitir o movimento de rotação combinado 

com o vertical. 

No espaço compreendido entre as duas 

plataformas horizontais, existem dois segmentos de um tubo (2 

e 5) de ferro com 35mm de diâmetro, parafusados nas mesmas, 

que envolvem o eixo, sendo o superior com 170mm de 
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Descrição do painel 

No painel existem: 

a) cinco interruptores ( Maxel - Rio de Janeiro RJ 

Brasil). 

b) quatro lâmpadas piloto ( Elétrica Ferreira - São 

Paulo SP Brasil). 

c) uma caixa de Fusível ( Elétrica Ferreira - São 

Paulo SP Brasil). 

d) três registres de ar (Jundiaí SP Brasil). 

e) dois termostatos do motor de refrigeração( 

Sicon modelo AE AS 352 110 V- São Paulo SP 

Brasil). 

O primerio interruptor (chave geral) fornece 

energia para todo o aparelho; associado a este, existe uma 

lâmpada piloto que funciona em conjunto com esta chave e uma 

caixa de fusível. 

Outros três interruptores e três lâmpadas piloto, 

sendo: um para a cuba número 1 , que está localizada na 

posição 8 h, responsável pela temperatura de 6°, e que está 

interligada ao compressor de refrigeração, por meio de uma 

serpentina de cobre com diâmetro de 6mm. Esta mesma 

serpentina tem um prolongamento que vai até a tela de alumínio 
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localizada na face posterior da base do aparelho, tendo como 

finalidade dispersar calor. O controle da temperatura desta cuba 

é feito por um termostato também localizado no painel. As 

outras duas cubas, dois e três, estão localizadas nas posições 

12 e 4 h, sendo que suas temperaturas são mantidas a 61 e 37" 

C respectivamente, por meio de resistências elétricas de 1 OOQ, 

controladas por termostatos (Eiétrica Ferreira - São Paulo SP 

Brasil), localizados no lado inferior da face superior da base, 

logo acima do motor elétrico. 

O último dos interruptores é o que aciona o 

compressor de aquário; ao seu lado estão três registras que 

dividem o ar do mesmo para as três cubas. O borbulhamento de 

ar dentro da cubas faz com que a água movimente-se dentro 

das cubas; conseqüentemente, a temperatura é homogénea. 

Recobrindo este painel existe uma placa de vidro, 

medindo 550mm de largura por 350mm de altura e 5mm de 

espessura, que desliza entre dois trilhos de alumínio, servindo 

de proteção ao painel. 
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SILVA, E.G. Estudo comparativo in vitro do efeito da ciclagem 

térmica sobre a resistência à tração de copings metálícos 

cimentados sobre dentes naturais, utílízando-se de dois 

agentes cimentantes. São José dos Campos, 1997 147p. 

Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Faculdade de 

Odontologia, Campus de São José dos Campos, 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 

RESUMO 

O estudo avaliou a resistência ao teste de arrancamento de coroas 

totais metálicas (NiCrBe}, cimentadas em dentes humanos naturais 

extraídos (terceiros molares), com preparos padronizados realizado 

num aparelho especialmente idealizado para tal, baseado no princípio 

do funcionamento do torno mecânico. As coroas foram cimentadas com 

cimento de fosfato de zinco e cimento adesivo de resina. O total da 

amostra foi de sessenta dentes e as respectivas coroas, divididas em 

trinta para o grupo controle e trinta para o grupo experimentaL Para o 

grupo controle, imediatamente após as cimentações, os corpos de 

prova foram armazenados em água a 3rC por 48h antes de serem 

submetidos ao teste de tração. Para o grupo experimental, 

anteriormente ao teste de arrancamento, os trinta corpos de prova 
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foram submetidos à ciclagem térmica com variações de 6, 61 e 37'C, 

num total de 8 mil ciclos. Os resultados mostraram para o grupo 

controle, coroas cimentadas com cimento de fosfato de zinco, uma 

resistência média de 32,33Kgf. Nas amostras cimentadas com 

Panavía 21 os dentes não resistiram à remoção das coroas dos 

respectivos preparos, ocorrendo fratura em 100% dos dentes. Para o 

grupo experimental, a resistência média oferecida ao teste de 

arrancamento pelas coroas cimentadas com cimento de fosfato de 

zinco foi de 27 ,63Kgf e para as cimentadas com Panavia Ex de 

35,00Kgf. Em geral, os resultados mostraram uma diminuição da 

resistência à tração oferecida pelos agentes cimentantes, quando os 

corpos de prova foram submetidos previamente à cíclagem térmica. 

Surpreendentemente, houve uma grande variação em relação aos 

dados encontrados nos testes de tração, tanto para o cimento de 

fosfato de zinco como para o cimento de resina, sob as duas 

condições analisadas, sem e com ciclagem térmica. 

Palavras-chave: Prótese parcial fixa; cimentação; cimento de resina. 
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SILVA, EG_ An in vitro comparative study of the effects of 

thermocycling on the tensi/e bond strenght of metal 

copings cemented to natural teeth using two Juting agents_ 

São José dos Campos, 1997. 147p_ Dissertação 

(Mestrado em Odontologia) - Faculdade de Odontologia, 

Campus de São José dos Campos, Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho"_ 

ABSTRACT 

This study evaluated lhe tensile bond strenght of complete metal 

crawns (Ni Cr Be) bonded to sound natural extracted teeth on which 

standardized preparations were carried out with a special designed 

device based on lhe lathe principie_ Crowns were luted with zinc 

phosphate cement and a resin adhesive cement (Panavia 21 )_ 60 

extracted third molars were separated in two groups of 30, lhe first was 

used as a contrai group and the second as a test graup_ For the contrai 

group, alter luting lhe crowns to lhe prepared teeth lhe specimens 

were immersed in water at 37'C and stored for 48 h before being 

submitted to lhe tensile bond strenght test For the test group, alter 

luting lhe crowns to lhe prepared teeth, specimens were thermocycled 

with temperatura changes of 6, 61 and 37'C to 8.000 cycles. Results 

for lhe contrai graups showed that crowns luted with ZPC presented a 



147 

mean tensile strenght of 32,33kgf. Teeth with crowns luted with lhe 

resin adhesive cement showed fractures for ali lhe specimens. Results 

lo lhe test groups showed that specimens luted with ZPC presented a 

mean tensile strenght of 27,63kgf and those with Panavia Ex, 35,00kgf. 

Overall results showed reduced strenght when specimens were 

thermocycled prior to lhe tests. Unexpected results were found for both 

cements under thermocycling or not. Several teeth fractures ocurred 

during lhe tests, for both groups luted with both cements. 

Key words: Dentures parcial fixed; cementation; resin cements. 



Autorizo a reprodução deste trabalho. 

São José dos Campos, 28 de maio de 1997. 






