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RESUMO 

 

 

Objetivo: avaliar a influência do tratamento de superfície com plasma não 

térmico de argônio (PLA) na resistência de união de cimentos resinosos ao 

esmalte, à dentina e à cerâmica de dissilicato de lítio. Observar, no esmalte e na 

dentina, através de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) os compostos inorgânicos e da cromatografia gasosa a alteração dos 

compostos orgânicos voláteis nas condições experimentais propostas. Material e 

Método: Foram avaliados 3 cimentos resinosos: Variolink Esthetic LC e N 

(Ivoclar Vivadent), e Panavia V5 (Kuraray). Foram utilizados 240 dentes 

bovinos, dos quais 150 tiveram a superfície do esmalte exposta e 90 a de 

dentina. Foram obtidas 150 lâminas de cerâmica de dissilicato de lítio (12 x 14 x 

0,5 mm). Os grupos foram divididos de acordo com o tratamento de superfície e 

o substrato. Os tratamentos para as superfícies de esmalte e dentina foram: EA 

(esmalte/ácido fosfórico); DA (dentina/ácido fosfórico); EPS (esmalte/PLA 30 

s); EPM (esmalte/PLA 1 min); DPS (dentina/PLA 30 s); EAPS (esmalte/ácido 

fosfórico/PLA 30 s) e EAPM (esmalte/ácido fosfórico/PLA 1 min); e, DAPS 

(dentina/ácido fosfórico/PLA 30 s). Os tratamentos para as superfícies da 

cerâmica foram: CA (cerâmica/ácido fluorídrico), CPS (cerâmica/PLA 30 s); 

CPM (cerâmica/PLA 1 min); CAPS (cerâmica/ácido fluorídrico/PLA 30 s) e 

CAPM (cerâmica/ácido fluorídrico/PLA 1 min). Posterior aos tratamentos, 

cilindros dos cimentos resinosos (0,8 mm/1,5 mm) foram confeccionados sobre 

as superfícies dos substratos. Após 48 h, os espécimes foram submetidos ao 

ensaio mecânico de microcisalhamento (10 Kgf/1 mm/min) até a fratura. A área 

fraturada foi analisada em estereomicroscópio. As superfícies tratadas e a 

interface adesiva foram analisadas por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV). Através do FTIR foram observados os espectros de amostras tratadas de 

esmalte e dentina. Os dados da resistência de união foram submetidos à análise 

estatística ANOVA e teste de Tukey (5%). Resultados: Para o esmalte os 

tratamentos de superfície não apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre si; para a dentina o grupo DPS apresentou os maiores valores 

de resistência de união; e, para a cerâmica o tratamento CA apresentou os 

maiores valores de resistência de união. Para esmalte e dentina, o FTIR, mostrou 

alterações do conteúdo da água, carbonato e fosfato e a cromatografia gasosa 

das substâncias orgânicas voláteis. Conclusão: O tratamento de superfície com 



 
 

   
 

PLA não influencia a resistência de união de cimentos resinosos ao esmalte, 

aumenta à dentina e diminui ao dissilicato de lítio. As análises observacionais no 

FTIR sugerem que o plasma não altera compostos do esmalte e da dentina. 

 

Palavras-chave: Cerâmica. Plasma. Argônio. Dentina. Esmalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Dantas DCB. Influence of the substrate treatment with non-thermal plasma on 

bond strength of adhesive cementation [doctorate thesis]. São José dos Campos 

(SP): São Paulo State University (Unesp), Institute of Science and Technology; 

2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objective: to evaluate the influence of surface treatment with non - thermal 

argon plasma (PLA) on bond strength of resin cements to enamel, dentin and 

lithium disilicate glass ceramic; and, to observe, through Fourier Transform 

Modified Infrared Spectroscopy (FTIR), the inorganic compounds and through 

gas chromatography, the alteration of the volatile organic compounds, on the 

enamel and dentin, under the experimental conditions. Material and Method: 

Three resin cements: Variolink Esthetic LC and N (Ivoclar Vivadent) and 

Panavia V5 (Kuraray) were evaluated. Twenty hundred and forty bovine teeth 

were used, among which 150 specimens with enamel surface exposure and 90 

with dentine exposure. One hundred and fifty lithium disilicate glass ceramic 

slices (12 x 14 x 0.5 mm) were obtained. The groups were divided according to 

the substrate and surface treatment. The treatments for enamel and dentin 

surfaces were: EA (enamel / phosphoric acid); DA (dentin / phosphoric acid); 

EPS (enamel / PLA 30 s); EPM (enamel / PLA 1 min); DPS (dentin / PLA 30 s); 

EAPS (enamel / phosphoric acid / PLA 30 s) and EAPM (enamel / phosphoric 

acid / PLA 1 min); and, DAPS (dentin / phosphoric acid / PLA 30 s). The 

treatments for the ceramic surfaces were: CA (ceramic / hydrofluoric acid), CPS 

(ceramic / PLA 30 s); CPM (ceramic / PLA 1 min); CAPS (ceramic / 

hydrofluoric acid / PLA 30s) and CAPM (ceramic / hydrofluoric acid / PLA 1 

min). After the treatments, resin cement cylinders (0.8 mm / 1.5 mm) were built 

on the substrate’s surfaces. After 48 h storage bond strength tests (µSBS) were 

performed in a universal testing machine (10 Kgf / 1 mm / min) until failure to 

fracture, and failure mode was analyzed under a stereomicroscope. The treated 

surfaces and the adhesive interface were analyzed by Scanning Electron 

Microscopy (SEM). The FTIR was used to observe the spectra of enamel and 

dentin treated samples. Bond strength data were submitted to ANOVA and 

Tukey test (5%). Results: for the enamel there was not a statistically significant 

difference among surface treatments; for the dentin, the DPS group presented 

the highest bond strength; and for the ceramic the AC treatment presented the 

highest values of bond strength. For the enamel and the dentin samples, the 

FTIR observations showed changes in water, carbonate and phosphate contents 

and the gas chromatography in the volatile organic substances. Conclusion: 

Surface treatment with PLA does not influence the bond strength of resin 



 
 

   
 

cements to the enamel, increases the bonding to dentin and decreases to the 

lithium disilicate. Observational analysis on FTIR suggest that non-thermal 

plasma does not alter enamel and dentin compounds. 

 

Keywords: Ceramics. Plasma. Argon. Dentin. Enamel. 

 

 

 

 

 



14 

 

   
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A longevidade das restaurações estéticas é altamente dependente das 

características e composição química dos materiais, podendo ser afetada pela 

degradação biológica e química no ambiente oral (Hoorizad Ganjkar et al., 

2017).  O desempenho clínico das restaurações totalmente cerâmicas está 

relacionado à adesão gerada aos substratos envolvidos (cerâmica e estrutura 

dental), dependendo da resistência e durabilidade da ligação formada entre a 

superfície do dente, o agente de cimentação e a cerâmica (Vinod Kumar et al., 

2014; Naumova et al., 2016).   

O conceito de adesão envolve: adesivo, forças de união, energia de 

superfície e durabilidade; e há uma combinação entre uniões micromecânicas e 

químicas. A longevidade e resistência de união entre o elemento dental e o 

procedimento restaurador direto ou indireto, ainda hoje é objeto de estudo. 

Existe uma grande dificuldade em promover uma união efetiva à estrutura 

dental, principalmente quando as margens do preparo encontram-se em dentina 

(Guruprasada et al., 2015).  O tratamento das superfícies dentárias visa melhorar 

essa união e pode ser com a técnica do condicionamento total ou ainda com 

adesivos autocondicionantes.  

No condicionamento total do esmalte a adesão ocorre por retenção 

micromecânica e envolve preferencialmente a remoção dos núcleos dos prismas 

de esmalte com o uso do ácido fosfórico 37%. O adesivo penetra nas 

irregularidades da estrutura de hidroxiapatita desmineralizada pelo 

condicionamento ácido. Já na dentina, a adesão ocorre pela ação do ácido 

removendo totalmente a smear layer (material amorfo formado de restos 

dentinários, partículas de esmalte, componentes salivares e bactérias criada 

durante o preparo cavitário) dissolvendo a camada peritubular, expondo as fibras 
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colágenas e permitindo a infiltração do monômero no interior da dentina 

desmineralizada (Van Meerbeek et al., 2003; Hanabusa et al., 2012).  

Para o uso dos adesivos autocondicionantes não existe a aplicação prévia 

do ácido fosfórico, mas sim a aplicação de um primer ácido que desempenha as 

funções do condicionador e do primer propriamente dito, aplicado 

separadamente ou em conjunto com o adesivo. Em esmalte, a camada 

aprismática não é dissolvida, ocorre um condicionamento discreto deixando o 

esmalte mais poroso. Portanto, ainda não existe um consenso sobre o seu uso 

nessa superfície. Em dentina, o uso do primer ácido promove a dissolução da 

camada de smear layer, desmineralização da dentina intertubular, entretanto, 

sem a desmineralização da dentina peritubular. A infiltração do adesivo forma 

uma camada híbrida mais fina, mas sem diminuir a resistência adesiva 

(Gonçalves et al., 1999; Aguilar-Mendoza et al., 2008; Hanabusa et al., 2012; 

Barcellos et al., 2016). 

Os tratamentos de superfície de materiais cerâmicos visam promover 

condições que proporcionem uma adesão mais efetiva (Guruprasada et al., 

2015). Os métodos de preparação atuais envolvem o uso do ácido fluorídrico e o 

jateamento da superfície com partículas abrasivas de óxido de alumínio 

envolvidas por sílica, promovendo uma retenção micromecânica. A ação 

promovida pelo ácido fluorídrico se deve à corrosão da superfície provocada 

pela ação dos íons fluoreto sobre a malha de silício-oxigênio. Esse efeito é 

potencializado pela diminuição do pH e aumento da concentração de íon 

fluoreto no ácido utilizado. E no jateamento pela ação abrasiva da incorporação 

das partículas de alumínio envolvidas por sílica na superfície. Com esses 

tratamentos é possível obter uma superfície mais reativa a silanização. O uso do 

silano promove uma ligação física combinada a uma ligação química entre a 

cerâmica tratada e o cimento resinoso (Amaral et al., 2014; Oztürk, Bolay, 

2014).   
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As cerâmicas vítreas diferem em conformação química e microestrutura, 

fazendo com que os protocolos para cimentação variem de acordo com o 

material. A cerâmica de dissilicato de lítio, objeto do nosso estudo, vem sendo 

cada vez mais eleita em procedimentos restauradores estéticos indiretos. O 

dissilicato de lítio, é composto por subestrutura de vidro-cerâmica a base de 

dissilicato de lítio 60% (Li2Si2O5), com um recobrimento estético baseado em 

fluorapatita, e pode ser processado pelo sistema CAD/CAM  ou pelo sistema 

prensado (Della Bona, Anusavice, 2002). 

O tratamento de superfície mais amplamente aceito para essa cerâmica é 

a aplicação do ácido fluorídrico (HF) seguida de um agente silano ou primer 

cerâmico que propicia uma união química entre a fase inorgânica da cerâmica e 

a fase orgânica do agente de união aplicado sobre a superfície cerâmica por 

meio de uniões siloxanas. No entanto, devido à toxicidade do HF e o cuidado 

necessário ao manuseá-lo na clínica odontológica, estudos estão sendo sugeridos 

para substituir o seu uso (Della Bona, Anusavice, 2002). Estudo anterior 

também relatou o tratamento de superfície com laser e a melhora na resistência à 

tração do cimento resinoso ao dissilicato de lítio (Feitosa et al., 2017).  

Estudo anterior, comparando o tratamento de superfície de uma cerâmica 

de dissilicato de lítio com o uso do HF e o jateamento, demonstrou que o 

tratamento de superfície com ácido fluorídrico 5% forneceu os maiores valores 

de resistência mecânica (compressão e flexural)  inicial do que o tratamento com 

o jateamento, entretanto, o ácido fluorídrico 5% tornou o dissilicato de lítio mais 

susceptível ao crescimento subcrítico de trinca e com menor confiabilidade 

estrutural do que com o jateamento de óxido de alumínio revestido por sílica 

(Carvalho et al., 2016). 

Uma alternativa ao tratamento de superfície, é a aplicação de plasma não 

térmico de argônio, onde através da interação entre íons e elétrons do plasma 

ocorre a quebra dos radicais estabilizados formando grupos polares superficiais, 
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promovendo assim a descontaminação e o aumento da reatividade da superfície 

e a interação com o cimento resinoso (Ritts et al., 2010; Dong et al., 2013; 

Canullo et al., 2014).  

A literatura nos relata diferentes tratamentos de superfície dentária, 

considerando restaurações adesivas diretas; irradiação a laser (Gonçalves et al., 

1999), desproteinização da dentina (Augusto et al., 2018), agentes de ligação 

cruzada de colágeno, condicionamento com diferentes ácidos (Pavan et al., 

2010), e até mesmo a aplicação de plasma não térmico (Ritts et al., 2010; Abreu 

et al., 2016; Franco et al., 2016; Liu et al., 2016; Fernandes et al., 2017; Ayres, 

Bonvent, et al., 2018).  

Os estudos demonstram que o uso do plasma não térmico garante uma 

melhoria na adesão dentária, é possível obter uma maior molhabilidade da 

superfície da dentina, melhora a polimerização da resina, e ainda uma 

penetração mais profunda do adesivo. Entretanto ainda são necessários mais 

estudos para a consolidação do uso do plasma não térmico em procedimentos de 

restaurações indiretas.  

Considerando ainda que em cimentações adesivas em procedimentos 

estéticos onde a preservação da estrutura dentária é um fator considerável, e a 

não realização de preparos retentivos, a adesão pode ser considerada 

preponderantemente um fator químico. Torna-se importante a proposição de 

técnicas que possibilitem uma melhor união entre os substratos e os materiais 

envolvidos na técnica restauradora.   

Como o pré-tratamento da superfície dental e do material restaurador 

pode determinar a qualidade da adesão, e considerando os protocolos já 

estabelecidos na literatura e suas limitações, o objetivo do nosso estudo foi 

avaliar o tratamento das superfícies com plasma não térmico, que tem 

demonstrado potencial para representar uma evolução e alternativa futura na 

ativação do processo de união dente/cimento/material restaurador. Avaliando 
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sua interferência no binômio substrato/material e buscando identificar as 

alterações estruturais/químicas promovidas no esmalte e dentina. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Baseando-se na metodologia e nos resultados obtidos nesse estudo é 

possível concluir: 

 

I – Com relação à resistência de união dos cimentos resinosos aos 

substratos: 

 

- Esmalte: o tratamento de superfície com PLA, em qualquer um dos 

tempos propostos (30 s ou 1 min), não apresentou diferença estatisticamente 

significante, quando comparado ao tratamento padrão com ácido fosfórico; 

- Dentina: o tratamento de superfície com PLA por 30 s (grupo DPS) 

aumentou significantemente a resistência de união em relação aos demais 

grupos. 

- Cerâmica: o tratamento de superfície com PLA, em qualquer um dos 

tempos propostos (30 s ou 1 min), apresentou diferença estatisticamente 

significante, diminuindo a resistência de união, quando comparado ao 

tratamento padrão com ácido fluorídrico. 

- Cimentos resinosos: os cimentos resinosos duais (Variolink N e 

Panavia V5) apresentaram maiores valores de resistência de união, 

estatisticamente significantes, quando comparados ao cimento fotoativado 

(Variolink LC), independentemente do substrato (esmalte, dentina e cerâmica). 

 

II – Com relação às alterações estruturais dos substratos dentais 

promovidas pelos diferentes tratamentos de superfície: 

 

- Esmalte: o tratamento com PLA não alterou comparado ao grupo 
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controle. 

- Dentina: o tratamento com PLA não alterou comparado ao grupo 

controle. 
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