
 

PEDRO PAULO ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efeito do tipo de monômero ácido empregado em cimentos resinosos 

autoadesivos experimentais nas propriedades físico-químicas do cimento e na 

sua resistência de união à dentina e à Y-TZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2015 



 

PEDRO PAULO ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito do tipo de monômero ácido empregado em cimentos resinosos 

autoadesivos experimentais, nas propriedades físico-químicas do cimento e na 

sua resistência de união à dentina e à Y-TZP 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São 
Paulo, para obter o título de Mestre, pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (Biomateriais e Biologia Oral). 
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Eloy 
Rodrigues Filho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2015 



 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação 
Serviço de Documentação Odontológica 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

 
Albuquerque, Pedro Paulo Albuquerque Cavalcanti de. 

Efeito do tipo de monômero ácido empregado em cimentos resinosos 
autoadesivos experimentais, nas propriedades físico-químicas do cimento e na sua 
resistência de união à dentina e à Y-TZP / Pedro Paulo Albuquerque Cavalcanti de 
Albuquerque; orientador Leonardo Eloy Rodrigues Filho. -- São Paulo, 2015. 

71 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm. 
 
 
 Dissertação (Mestrado) -- Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

(Biomateriais e Biologia Oral). -- Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo. 

Versão Corrigida. 
 
 

   1. Cimento resinoso. 2. Dentina. I. Rodrigues Filho, Leonardo Eloy. II. Título. 
 
 
 
 

 



 

 

Albuquerque PPAC. Efeito do tipo de monômero ácido empregado em cimentos 
resinosos autoadesivos experimentais, nas propriedades físico-químicas do cimento 
e na sua resistência de união à dentina e à Y-TZP. Dissertação apresentada à 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de 
Mestre em Odontologia. 
 
 
Aprovado em:     /     /2015 
 
 

Banca Examinadora 

 
 

Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 
 
 
 

Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 
 
 

 
Prof(a). Dr(a).______________________________________________________ 

Instituição: ________________________Julgamento: ______________________ 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Eliane Albuquerque e Albuquerque, minha mãe. 

 

 

“Amor de mãe é renúncia, é seguro, é único, é querer dar a própria felicidade pela felicidade dos 

filhos”. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – FOUSP, na pessoa do seu 

diretor Prof. Dr. Waldyr Antônio Jorge. 

 

Ao Departamento de Biomateriais e Biologia Oral na pessoa do seu chefe de departamento 

Prof. Dr. Leonardo Eloy Rodrigues Filho. 

 

À coordenação do curso de Pós-graduação em Materiais Dentários da FOUSP, na pessoa 

do seu coordenador do programa Prof. Dr. Rafael Yague Ballester. 

 

Aos Profs. Antonio Muench, Alyne, Carlos Francci, Fernando, Igor, Josete, Paulo 

Capel, Rafael, Roberto Braga, Rosa, Victor, Walter por todo conhecimento transmitido. 

 

Ao Prof. Dr. Leonardo Eloy Rodrigues Filho por toda atenção e receptividade ao me 

receber e me acolher como orientado.  

 

Ao Prof. Dr. Paulo Francisco Cesar pela chance de ingresso na FOUSP e por toda 

atenção dada durante o desenvolvimento do presente projeto.  

 

Ao Prof. Dr. Rafael Ratto Moraes da UFPeL pelo auxílio na elaboração do projeto e pelo 

material cedido para a execução. Seus questionamentos e opiniões foram muito importantes 

no desenvolvimento do projeto. 

 

Ao Prof. Dr. Luís Felipe Schneider e Prof. Dra. Larissa Maria Cavalcante por todo 

carinho, atenção e confiança em mim depositada desde a época da graduação. Jovens 

professores e pesquisadores excepcionais, que não medem esforços para que os seus 

alunos cresçam e se desenvolvam como profissionais íntegros com grande qualidade. Sem 

o incentivo deles, nada disso seria possível. 

 

Aos amigos de Pós-graduação Alexander, Bruno, Erick, Flávia, Lucas Hian, Karen, 

Lucas Pabis, Marcela, Marina, Tamara, Flávio, Mariana, Alice, Juliana, Lívia, Yvete, 

Ana Carolina, Ranulfo, Kelly, Stephani, Nina, Cintia, Ana Carolina Romero, Jun, Vivian, 

Mariana, Natasha, Erica pela amizade e troca de experiências. 

 

 



 

A minha família, em especial meus irmãos João Paulo e Marcela, que sempre apoiaram e 

me deram força durante essa jornada. 

 

Ao amigo e agora irmão Bernar Monteiro Benites, agradeço pela amizade e por todo o 

incentivo dado durante esse pouco mais de um ano em que nos conhecemos. Profissional 

dedicado e altamente especializado, você sabe que se tornou para mim uma referência 

quando o assunto é sucesso profissional ou superação de vida. A parceira sempre vai 

existir, independente do nosso endereço residencial. Foco, fé e coragem descrevem bem o 

significado da nossa amizade. 

 

 Ao amigo e agora irmão Ezequias Costa Rodrigues Júnior, agradeço pela amizade e por 

todas as risadas que tivemos durante esse tempo de pós-graduação. Você é um profissional 

que assim como eu, busca a todo tempo o aprimoramento e a expertise na profissão em que 

escolhemos. Lute sempre pelos seus ideais e jamais deixe que ninguém imponha algum tipo 

de empecilho no seu caminho.  

 

 À Rosa e Eli, secretárias do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da FOUSP, 

agradeço por toda a ajuda durante essa longa jornada. O sorriso e um bom dia dados de 

coração diariamente, mudam completamente o início de um dia de trabalho. 

 

Aos demais funcionários da FOUSP, em especial Dona Fran, que cuidou de mim como um 

filho durante esses dois anos de mestrado. 

 

À CAPES pelo auxílio financeiro. 

 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse trabalho fosse concluído. 

 



 

RESUMO 

 

 

Albuqueque PPAC. Título Efeito do tipo de monômero ácido empregado em 
cimentos resinosos autoadesivos experimentais, nas propriedades físico-químicas 
do cimento e na sua resistência de união à dentina e à Y-TZP. [Dissertação] São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão 
Corrigida. 

 

 

Objetivos: o presente estudo teve como objetivo determinar a aplicabilidade e 

eficácia adesiva de diferentes monômeros ácidos quando aplicados em formulações 

de cimentos resinosos autoadesivos experimentais sob o grau de conversão, 

propriedades físico-químicas e resistência de união à dentina e à zircônia tetragonal 

policristalina estabilizada por ítrea (Y-TZP), após um período de 3 meses de 

armazenamento em água. Material: dois tipos de cimentos do tipo pasta-pasta foram 

formulados contendo monômeros convencionais UDMA, HEMA, BISGMA, TEGDMA 

e monômeros ácidos 2MP e GDMAP como matriz orgânica. Um grupo contendo 

apenas monômeros convencionais foi formulado como grupo controle. Os 

componentes canforoquinona/EDMAB e peróxido de benzoíla/DHPT foram 

empregados como sistema de ativação dual. O sal sódico do ácido benzenosulfônico 

98% (BAS) foi incorporado nos grupos experimentais. Partículas de carga foram 

incorporadas na proporção ±55% em peso final. Método: A técnica de 

espectroscopia no infravermelho (FT-IR) foi empregada para análise do grau de 

conversão (n=3) imediato e após 24 h. A avaliação do pH (n=3) foi feita através do 

emprego de um equipamento medidor de pH. Os corpos de provas foram imersos 

em água destilada e o pH foi analisado de forma imediata e após 5 min, 24 h e 48 h. 

Os testes de sorção e solubilidade (n=6) e espessura de película (n=5) seguiram as 

recomendações da ISO 4049. A análise de resistência de união (n=12) foi realizada 

em dentina e Y-TZP, através do teste de cisalhamento em área reduzida após um 

protocolo de envelhecimento em água destilada por 3 meses. No caso da Y-TZP, 

metade dos espécimes receberam um tratamento superficial cojet (30 µm), 

associado a aplicação de um agente de união silano. O padrão de fratura foi 

analisado com o auxílio de um estereomicroscópio. Resultados: O grupo controle 

(91,7%) e o grupo formulado com 2MP (92%) apresentaram superiores valores de 



 

grau de conversão em relação ao grupo GDMAP (77,7%). O pH dos grupos 

experimentais 2MP e GDMAP se apresentou mais ácido após 48 h em comparação 

ao grupo controle. Em contrapartida, esses grupos experimentais apresentaram uma 

maior sorção e solubilidade em relação ao grupo controle. A espessura da película 

formada foi semelhante em todos os grupos testados (p=0,266). Em dentina o grupo 

controle (27,0 MPa) e GDMAP (24,1 MPa) não apresentaram diferença estatística 

após 3 meses de estocagem. O grupo 2MP (13,7 MPa) apresentou resultados 

inferiores aos demais grupos. O tratamento de superfície empregado não foi capaz 

de manter ou de elevar os valores de resistência de união à Y-TZP após o período 

de envelhecimento em água. Todos os grupos experimentais apresentaram falhas 

precoces ou baixos valores de resistência de união após 3 meses, independente da 

presença ou não do tratamento de superfície. Conclusão: os grupos experimentais 

2MP e GDMAP apresentaram resultados promissores. Entretanto, a adesão dos 

CRAs experimentais testados em Y-TZP ainda se apresenta frágil e instável. 

 

 

Palavras-chave: cimentos resinosos autoadesivos, microcisalhamento, degradação 

hidrolítica, Y-TZP, dentina, monômeros ácidos 



 

ABSTRACT 

 

 

Albuquerque PPAC. Effect of acid monomer type used in experimental self-adhesive 
luting cements about physico-chemical properties and bond strength to dentin and Y-
TZP [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 
 
 

 

 

Objectives: the purpose of this study was to evaluate the applicability and adhesive 

efficiency of different acid monomers utilized in formulations of  experimental self-

adhesive resin cement under degree of conversion, physico-chemical properties and 

bond strength to dentin and Y-TZP after 3 months aging period. Materials: two paste-

paste luting agents were formulated containing UDMA, HEMA, BISGMA, TEGDMA 

and acid adhesive monomers 2MP and GDMAP as organic matrix. The control group 

was formulated containing only conventional monomers. Camphoroquinone/EDMAB 

and benzoyl peroxide/DHPT were used as dual activation system. BAS salt was 

incorporated into the experimental groups. Filler particles were added in a proportion 

of ±55% final weight. Method: Infrared spectroscopy technique (FTIR) was employed 

for degree of conversion analysis (n=3) immediately and after 24 hours. The pH 

assessment (n=3) was made using a pH meter. All the specimens were immersed in 

distilled water and pH assessment was performed immediately and after 5 min, 24 h 

and 48 h. Tests for sorption and solubility (n=6) and thickness (n=6) were carried out 

according to ISO 4049 recommendations. Bond strength analysis (n=12) was 

performed in dentin and Y-TZP through microshear after an aging 3 months protocol 

in distilled water. Regarding Y-TZP, half of the specimens were submitted to a cojet 

surface treatment (30 µm) in association to silane bonding agent application. 

Fracture toughness standard was evaluated with the assistance of a 

stereomicroscope. Results: The control (91,7%) and 2MP (92%) groups presented 

higher degree of conversion than GDMAP group (77,7%). The 2MP and GDMAP 

experimental groups showed the highest pH compared to control group. In contrast, 

experimental groups showed a high hydrolytic degradation. The thickness of the 

formed film was similar among all the tested groups (p=0,266). Regarding the dentin, 

control and GDMAP groups had statistically similar bond strength (27,0 and 24,1 



 

MPa respectively) after 3 months storage. While 2MP group (13,7 MPa) showed 

lower results compared the other groups. The surface treatment employed was not 

capable to maintain or elevate bond strength to Y-TZP results after the aging period 

in water. All experimental groups showed low bond strength values and even early 

failures after 3 months, regardless the surface treatment or its abscence. Conclusion: 

the experimental groups 2MP and GDMAP presented promising results. However, 

chemical adhesion to Y-TZP still remains weak and instable.  

 

Keywords: self-adhesive resin cement, microshear, hydrolitic degradation, Y-TZP, 

dentin, acid monomers  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de técnicas e materiais que buscam a excelência estética 

em reabilitações odontológicas fizeram com que os tradicionais cimentos a base de 

fosfato de zinco (FZ), cimento ionômero de vidro (CIV) convencional ou modificado 

por resina e o policarboxilato de zinco (PZ) fossem substituídos, em situações 

específicas, pelos promissores cimentos resinosos (1). Tal substituição se deu em 

função da alta degradação hidrolítica, baixa resistência mecânica, além da ausência 

de uma forte interação dos tradicionais cimentos com o substrato dental e protético. 

Além disso, a necessidade de um maior controle sobre a dissipação de tensões 

geradas sobre as porcelanas odontológicas, um material restaurador indireto de alta 

fragilidade, fez com que o emprego dos cimentos resinosos ficasse mais regular (2, 

3). 

 

Assim, os cimentos resinosos vem sendo amplamente empregados na prática 

clínica em função de algumas vantagens como a possibilidade de uma eficiente 

retenção micromecânica no tecido dentário, que conduza a uma satisfatória 

resistência de união ao esmalte e à dentina; menor solubilidade a longo prazo na 

cavidade oral; e adequado controle do tempo de trabalho no caso de cimentos 

resinosos fotoativados (1). Estes cimentos podem ser classificados de acordo com o 

tipo de ativação de polimerização (química, foto ou dual) e o modo de tratamento do 

substrato: a) cimentos que demandam um tratamento prévio com um sistema 

adesivo (cimento resinoso convencional; CRC) e b) cimentos que dispensam 

tratamento prévio do substrato, também conhecidos como autoadesivos (cimento 

resinoso autoadesivo; CRA) (4, 5). 

 

Em relação ao processo de ativação dos cimentos resinosos, é possível 

identificar três modos distintos de ativação de polimerização: a) fotoativação, que 

envolve a absorção de luz por componentes fotoiniciadores (ex: canforoquinona 

(CQ); b) ativação química (reação tipo “redox”), na qual uma molécula ativadora (ex: 

amina) deflagra a reação de polimerização a partir do iniciador peróxido de benzoíla 

(BPO) e c) ativação dual, que conjuga os dois sistemas de ativação citados 

anteriormente (6-8).  
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Os cimentos fotoativados vem sendo indicados em procedimentos nos quais a 

transmissão da luz não é significativamente limitada, como em casos de facetas 

finas. Além disso, esta classe de cimentos resinosos também se mostra vantajosa 

em casos de alta demanda estética já que, nesse tipo de cimento, o processo de 

oxidação da amina terciária é mais brando em comparação aos sistemas de 

ativação químico e dual, garantindo uma maior estabilidade de cor a longo prazo (9). 

O sistema quimicamente ativado é indicado para situações onde não há 

possibilidade da penetração de luz e o sistema dual surgiu com o intuito de unir a 

vantagem do controle do tempo de trabalho com a segurança de obtenção de um 

alto grau de conversão em áreas de baixa incidência luminosa (10, 11). 

 

Com relação à necessidade de tratamento prévio do substrato, um dos 

principais problemas reportados na literatura é a alta sensibilidade da técnica 

adesiva. Tal dificuldade está ligada, em parte, às várias etapas necessárias para 

concluir esse tipo de cimentação, como por exemplo, o condicionamento ácido total 

e o tratamento de superfície da peça protética. Diante de tantos passos, a 

probabilidade de o clínico incorrer em erro é alta, o que coloca em risco o sucesso 

do tratamento restaurador. Dentre as falhas mais comuns estão a contaminação dos 

substratos com sangue, saliva ou fluido gengival, e o inadequado controle de 

umidade da dentina (9, 12). 

 

Os cimentos autoadesivos foram desenvolvidos com o objetivo de diminuir 

tanto o tempo de trabalho quanto a incidência de erros da técnica adesiva, pois 

simplificam os passos críticos da cimentação de próteses. Essa nova classe de 

cimentos foi introduzida no mercado em 2002 com o lançamento do cimento RelyX 

Unicem (3M ESPE, USA). Seguindo a mesma proposta de utilização e apresentando 

diferentes composições químicas, outras empresas também desenvolveram CRAs 

com essas características como por exemplo o BisCem (Bisco Inc., Schaumburg, IL, 

USA), Bifix SE (Voco, Cuxhaven, Germany), G-CEM (GC, Alsip, IL, USA), iCem 

(Heraeus, Hanau, Germany), MaxCem Elite (Kerr, Orange, CA, USA), Monocem 

(Shofu, Kyoto, Japan), Multilink Sprint e Speed Cem (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein, Germany), Set (SDI, Victoria, Australia), Smart Cem (Dentsply, 

Konstanz, Germany), Clearfil SA Cement (Kuraray America, New York, NY, USA), 

RelyX U100, U200 e Ultimate (3M)  (7, 13).  Os CRAs são materiais simplificados 
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porque apresentam em sua composição um monômero adesivo ácido (MAA), 

responsável pela interação do cimento com o tecido dentário e com o material 

protético. Atualmente um dos monômeros mais estudado e bem estabelecido é o 10-

metacriloxidecil dihidrogênio fosfato (10-MDP), presente em diversas formulações 

comerciais (14). Diversos MAA já estão sendo empregados em CRAs comerciais, 

entretanto, mesmo com uma extensa gama de materiais disponíveis, a literatura 

ainda se mostra contraditória em relação a alguns pontos como por exemplo o 

potencial de adesão dos CRAs ao tecido dentário e às cerâmicas ácido resistente 

(Y-TZP), além da sua estabilidade adesiva a longo prazo. 

  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a aplicabilidade de 

diferentes monômeros adesivos ácidos (2MP e GDMA-P) quando empregados em 

CRAs experimentais, em função da análise do grau de conversão, propriedades 

físico-químicas e resistência de união à dentina e à Y-TZP. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Composição dos cimentos resinosos autoadesivos (CRAs) 

 

 

Segundo Ferracane (7), cimentos resinosos autoadesivos geralmente são 

compostos por uma mistura de monômeros metacrilatos convencionais (ex: bisfenol-

A Glicidil metacrilato, BISGMA; dimetacrilato de trietilenoglicol, TEGDMA; 

dimetacrilato de uretano, UDMA), monômeros ácidos (MAA, ex: 10-metacriloxidecil 

dihidrogênio fosfato, 10-MDP; dimetacrilato glicerol pirometílico, PMGDM; 2-

metacriloxietil fenil hidrogênio fosfato, Phenyl-P; 4-metacriloxietil anidrido trimelítico, 

4-META; partículas de carga inorgânica (ex: quartzo, vidro de bário 

flúoralumíniosilicato, sílica coloidal) e um sistema de ativação quimicamente e/ou 

fotoativado. Inibidores de polimerização (ex: Hidroxitolueno Butilado, BHT; e 

Hidroquinona) também são adicionados para inibir a ativação espontânea, 

aumentando a longevidade e o tempo de trabalho do material. Algumas empresas 

(ex: 3M ESPE, USA) vêm adicionando Hidróxido de Cálcio (HC) como agente 

regulador do pH. Além desses componentes, a água é incorporada como veículo 

ionizador dos monômeros ácidos. 

 

Para que a reação e interação dos CRAs com os substratos ocorra, a água se 

faz necessária, pois atua como meio ionizador dos MAA. Estudos realizados com 

sistemas adesivos autocondicionantes reportaram que as moléculas de água são 

responsáveis pela ionização dos MAA, pois atuam capturando íons H+ polarizados 

no grupamento ácido do MAA formando assim moléculas de Hidrônio (H3O+), 

auxiliares na dissolução do tecido dentário. Este processo de desmineralização 

ocorre simultaneamente à infiltração do adesivo, de modo que, praticamente, todo o 

volume de tecido desmineralizado é infiltrado pelo adesivo. A camada híbrida 

resultante alcança uma satisfatória retenção micromecânica no tecido dentário. 

Adicionalmente, ligações químicas também são reportadas por meio da ligação 

iônica do grupamento ácido do MAA polarizado negativamente com o Ca2+ presente 

na estrutura dentária, resultando na formação de sais MAA-Ca (15, 16).  
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Além de essencial para a ionização dos MAA, a água favorece o molhamento 

superficial dos CRAs em relação aos substratos. A concentração de MAA deve ser 

bem balanceada, pois em maiores quantidades, causaria um aumento na 

capacidade de absorção de fluidos e consequente degradação do material (17). 

Após o início das reações ácido-base presentes nos CRAs, um processo de 

neutralização do sistema ocorre no qual os grupamentos ácidos vão sendo 

consumidos a partir da interação com o Ca2+ da hidroxiapatita e com a porção 

inorgânica do cimento. Esta reação se apresenta similar à reação anteriormente 

descrita para sistemas adesivos autocondicionantes. Entretanto, a interação do CRA 

com o substrato dentário se dá apenas superficialmente, o que inviabiliza a 

formação de tag’s resinosos ou de uma camada hibrida (7, 18). 

 

Apesar dessa interação apenas superficial dos CRAs, ligações químicas aos 

substratos também são sugeridas, como potencializadoras do processo de adesão 

(7, 19). Um MAA é composto basicamente de três partes: um grupamento funcional 

passível de polimerizável, um promotor de adesão e uma conexão (20). Dentre os 

grupos promotores de adesão utilizados na química dos MAAs encontram-se: ácido 

carboxílico (-COOH) ou seu anidrido, grupo fosfínico ([-P(=O)(OH)2]) ou fosfórico [-

OP(=O)(OH)2]). Estes radicais ou grupos funcionais possibilitam a união com o 

tecido dentário e com óxidos metálicos não preciosos. Quando se faz necessária a 

adesão a metais preciosos, um grupamento contendo enxofre, por exemplo o 

tiofenol (C6H6S), pode ser empregado (21-23). 

 

Atualmente, o MAA 10-MDP está presente em diversos cimentos comerciais 

se apresentando como o monômero com ligação mais estável ao substrato dentário. 

Estudos apontam que este monômero quando comparado aos monômeros Phenyl-p 

e 4-MET, ainda é o MAA que apresenta características de ligação à hidroxiapatita 

sintética mais estáveis, com formação de um sal insolúvel 10MDP-Ca (14, 24-26). 

Ao avaliar a interação dos CRAs em cerâmicas, a literatura relata uma ligação 

química similar à descrita anteriormente entre MAA e à estrutura dentária. Todavia, 

essa ligação em cerâmicas, principalmente policristalinas, ainda se mostra muito 

frágil e novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de melhorar essa 

interação (19).  

 



20 

 

 

2.2 Grau de conversão dos CRAs 

 

 

Polímeros são formados através de reações químicas que convertem um 

grande número de moléculas de baixo peso molecular, conhecidas como 

monômeros ou meros em uma grande e longa rede polimérica formada por 

macromoléculas. Este processo conhecido como polimerização, permite um 

rearranjo estrutural que altera completamente as características dos materiais 

resinosos em estudo. A propriedade grau de conversão (GC) é determinada a partir 

do número de ligações C=C quebradas nos grupamentos metacrilatos, através da 

reação com radicais livres reativos (27). Quanto maior for o valor de GC, maiores 

serão as propriedades mecânicas, e, possivelmente maior biocompatibilidade e 

desempenho clínico (28, 29). 

 

Em relação à ativação de polimerização e grau de conversão dos CRAs, a 

literatura ainda se mostra um pouco controversa. A respeito da polimerização dos 

cimentos resinosos sob as formas de ativação química ou dual, Spinell et al (10) 

realizou uma comparação entre CRC e CRAs comerciais e constatou que materiais 

ativados na forma dual apresentaram valores superiores de grau de conversão 

quando comparados aos de ativação química após 60 min de análise em 

espectroscopia no infravermelho com transformada Fourier (FTIR). Quando 

quimicamente ativados o CRC Nexus 2 e o CRA MaxCEM apresentaram GC de 

73,2% e 49,6% respectivamente. Quando ativados na forma dual os GC obtidos 

foram de 85,1% e de 84,8%. Entretanto, um outro trabalho (29) aferiu valores 

bastante inferiores de GC do mesmo CRA MaxCEM citado anteriormente. Quando 

ativado na forma dual, o CRA MaxCEM gerou um GC de 26,4%, medido pela 

mesma técnica FTIR (ATR). 

 

Grande parte dos trabalhos consideram que materiais com ativação dual ou 

foto apresentam valores superiores de grau de conversão em relação aos materiais 

somente quimicamente ativados (10, 29, 30). Contrariando tais colocações alguns 

trabalhos apontam resultados similares ou até mesmo superiores de grau de 
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conversão de cimentos com ativação química. O CRC Panavia F 2.0 quando 

quimicamente ativado e após 15 min de análise (FTIR), apresentou um grau de 

conversão (71,6%), semelhante ao obtido na sua forma dual (78%) (8). 

Corroborando com este achado, outra pesquisa apontou que quando quimicamente 

ativados, o CRC RelyX ARC apresentou GC superior (62,4%) em relação aos CRAs 

BisCEM (10,5%), SmartCEM (39,9%) e RelyX Unicem (34,6%), após 30 min da 

manipulação, em análise por FTIR (31). 

 

Um trabalho (32) testou o grau de conversão e microdureza (Vickers) do CRA 

RelyX Unicem a partir de diferentes protocolos de ativação, de forma química, com 

diferentes tempos de fotoativação (20s e 40s) e com a interposição de uma barreira 

cerâmica IPS Empress 2 (cor A2, Ivoclar® Vivadent, Schan, Liechtenstein) com 2mm 

de espessura, no intuito de simular a limitação de passagem de luz por uma 

restauração cerâmica indireta. Os autores relataram que a propriedade grau de 

conversão não foi afetada a partir dos diferentes protocolos empregados. Já a 

dureza (Vickers) do CRA diminuiu quando a barreira cerâmica foi empregada (14,9 

para 11,4). Um ponto interessante observado foi que, mesmo não tendo o GC 

alterado, o CRA RelyX Unicem apresentou um baixo valor de grau de conversão, 

após 24h, sendo 32% na forma dual e 20,4% quando quimicamente. 

 

De outro modo, um estudo feito por Nocca et al (33), comparou o efeito de 

diferentes barreiras físicas (cerâmica e compósito indireto) sob grau de conversão, 

quantidade de monômeros não reativos e seu potencial citotóxico. O CRA 

SmartCem 2 apresentou uma diminuição nos valores de grau de conversão do grupo 

controle (55,51%) em relação ao grupo com uma barreira cerâmica com 2mm de 

espessura (40,32%). Resultados sob a técnica de HPLC determinaram que a 

quantidade de monômeros lixiviados foi maior em grupos onde uma barreira física foi 

interposta. Apesar desses resultados, os autores não relataram um potencial 

citotóxico dos materiais testados. 

 

Diante de tantos resultados, na maioria das vezes conflitantes, é possível 

observar alguns pontos chaves ou discrepâncias na metodologia empregada e na 

padronização dos testes realizados nos diferentes trabalhos avaliados. Frente a isso, 

Da Silva Fonseca et al (34) avaliaram diferentes cimentos resinosos e constataram 
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que o intervalo de tempo entre a manipulação do material e a execução do teste, 

não interfere no grau de conversão se esse intervalo for de até 1min. Apesar de não 

interferir no grau de conversão, os autores detectaram um aumento na degradação 

hidrolítica dos materiais quando o intervalo de tempo foi superior a 1 min. Outros 

fatores como o tempo de fotoativação, o fotoativador utilizado e a apresentação 

comercial dos cimentos também podem contribuir para os diferentes resultados 

obtidos em cada trabalho abordado nessa secção. 

 

 

2.3 Sorção e solubilidade, espessura de película e pH dos CRAs 

 

 

Quando um cimento resinoso apresenta um baixo grau de conversão, 

diversos componentes não reagidos (ex;. monômeros) ficam passíveis de lixiviação, 

com consequente degradação do material e potencial toxicidade ao organismo (35, 

36). Após a cimentação de uma peça protética a linha de cimentação se torna o elo 

fraco do sistema, ficando sujeita a degradação por hidrólise. Esta deterioração pode 

conduzir ao fracasso do tratamento restaurador devido a formação de lesões de 

cáries secundárias, fratura ou descolamento da peça protética (37). Ainda em 

relação a este tema, os trabalhos publicados até o momento avaliam mais a 

degradação da interface adesiva do cimento com dente/prótese, e como essa 

degradação influencia na resistência de união. Um trabalho comparou a sorção e 

solubilidade de CRCs e CRAs armazenados em água durante um período de 6 

meses. O CRA G-CEM apresentou o maior valor de sorção (79,6 µg/mm3) e 

solubilidade (4,7 µg/mm3) em relação aos demais CRC testados, como por exemplo 

o cimento Clearfil Esthetic Cement, que apresentou sorção de 14,3 µg/mm3 e 

solubilidade 0 µg/mm3 (38). Em contrapartida, outro estudo (17) detectou que após 

um período de armazenamento de 168 h em água destilada, o mesmo CRA G-CEM 

apresentou resultados sorção (35,08 µg/mm3) e solubilidade (2,32 µg/mm3) inferiores 

ao estudo anteriormente citado, mas ainda superiores aos CRC. Apesar de distintos, 

vale ressaltar a diferença nos períodos de armazenagem nos trabalhos 

supracitados, o que certamente influenciou nos resultados obtidos. Mesmo assim, a 

literatura relata maior degradação dos CRAs em relação aos CRCs.  
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A capacidade de formação de uma fina camada de cimento resinoso durante 

o procedimento de cimentação favorece uma maior longevidade da restauração. 

Ozcan et al (39), verificaram a resistência de união de pinos de fibra de vidro 

(SNOWPOST®), sob ensaio de push-out, quando esses foram cimentados com 

diferentes cimentos resinosos em diferentes espessuras (0,05; 0,15; 0,25 e 0,35 

mm). O CRC Variolink II e o CRA Clearfil SA Cement apresentaram resultados 

inferiores de resistência de união quando a espessura foi igual a 0,35mm. O cimento 

CRC Panavia F não apresentou diferença na resistência de união 

independentemente da espessura empregada. 

 

Outro estudo (40) testou CRAs experimentais formulados com diferentes 

proporções de hidróxido de cálcio (0%, 2% e 4%), no intuito de controlar o pH do 

sistema e favorecer a polimerização do material. Diversas propriedades foram 

testadas, dentre elas a espessura do cimento formado. A adição do hidróxido de 

cálcio favoreceu a formação de menor espessura de película (2%=9µm e 4%=8 µm) 

comparativamente ao controle (0%=16 µm). Entretanto, os autores relataram uma 

diminuição no valor de grau de conversão e na resistência à flexão dos materiais 

quando o hidróxido de cálcio foi adicionado. 

 

Ainda neste mesmo trabalho (40) os autores avaliaram o pH do CRA 

experimental testado. A adição de hidróxido de cálcio pareceu ser benéfica na 

neutralização do pH dos cimentos (0% = 4,2 pH; 2% = 6,0 pH; 4% = 6,6 pH, após 

24h). Contudo, como mencionado anteriormente, quanto maior a concentração de 

hidróxido de cálcio adicionado aos CRA experimentais, menores foram os valores de 

grau de conversão e resistência à flexão dos materiais. Outra pesquisa (41) avaliou 

o pH de diferentes CRAs comerciais em intervalos de tempo distintos (20s, 90s e 

48h). Os autores concluíram que devido às diferentes composições químicas dos 

cimentos, a neutralização de cada um também se apresenta distinta. Enquanto o 

CRA RelyX Unicem apresentou um pH 5 após 20s e pH 7 após 48h, o CRA 

MaxCEM apresentou um pH 2,2 e 2,4 respectivamente. 

 

No mesmo sentido Zorzin et al (5) avaliaram se o potencial de neutralização 

dos CRAs afeta as propriedades mecânicas do material formado. O pH foi avaliado 

de forma imediata e após 24h. Os CRAs G Cem e MaxCem apresentaram pH de 
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4,15 e 3,90 respectivamente após 24h. O restante dos CRAs testados, 

apresentaram valores de pH mais próximos do neutro (pH=7). A literatura aponta 

que o pH dos CRAs deve ser ácido no início da reação para interagir com os 

substratos e posteriormente deve ser tornar o mais próximo do neutro, com o 

objetivo de favorecer o desenvolvimento da polimerização do material e diminuir a 

sorção de fluidos (7). 

 

Um aspecto importante da reação dos CRAs diz respeito às limitações 

impostas pelo pH ao grau de conversão final do cimento. Com o consumo do MAA e 

liberação dos íons cálcio e fosfato (PO4
3-) a partir da desmineralização da 

hidroxiapatita, um processo gradual de tamponamento ocorre com elevação do pH. 

Infelizmente, ainda durante esse processo de neutralização, os monômeros ácidos 

do cimento conseguem inativar as moléculas de amina ligando-se a elas e formando 

uma molécula de coloração amarelada denominada complexo de transferência de 

carga ou CT-Complex. Como resultado, o grau de conversão do cimento é 

negativamente afetado, pois a amina perde sua capacidade de ativação da reação 

(21-23, 42, 43). 

 

Na tentativa de inibir a interação MAA/amina, conforme reportado na 

literatura, diferentes sistemas de ativação e outros componentes que possam ser 

adicionados aos cimentos vêm sendo testados. Um sistema de ativação composto 

por um agente oxidante ácido-tolerante cumene hydroperoxide e um agente redutor 

como benzoyl thiourea foi proposto como possível alternativa ao tradicional sistema 

químico peróxido de benzoíla/amina (22, 43). Outros componentes como 5-

monosubstituted barbituric acid, aromatic sulfinate amide e tert-butylperoxymaleic 

acid, também foram propostos em alguns trabalhos.  O uso de tais componentes em 

materiais de baixo pH resultou em um maior controle do tempo de polimerização 

química e aumento no grau de conversão final do material (21-23, 42, 43). 

 

Para o presente trabalho um estudo prévio (dados a serem publicados) foi 

realizado no intuito de avaliar o efeito da incorporação de um sal sódico do ácido 

benzenossufônico 98% (BAS) na cinética de polimerização dos CRAs experimentais. 

Os resultados apontaram um aumento no grau de conversão e um maior controle da 
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polimerização química dos cimentos. Portanto, uma proporção do sal BAS foi 

incorporada na formulação base do projeto. 

 

 

2.4 Adesão dos CRAs ao esmalte e a dentina 

 

 

O uso dos cimentos resinosos na cimentação de próteses fixas (facetas, 

coroas totais e parciais) além de retentores intra-radiculares, vem sendo 

amplamente empregado na prática clínica pelos cirurgiões dentistas. No mercado 

brasileiro diversos são os cimentos resinosos disponíveis com diferentes indicações 

e técnicas de aplicação. Os cimentos que necessitam de um tratamento prévio do 

substrato dental (etch and rise e self-etch) apresentam a desvantagem da grande 

sensibilidade da técnica devido aos inúmeros passos necessários (9, 12). Já os 

cimentos autoadesivos (CRAs), menos sensível ao crítico controle da umidade 

dentinária, e maior simplicidade de aplicação, vem ganhando bastante espaço (1). 

 

Com relação aos resultados de adesão dos CRAs a estrutura dental, é 

possível verificar pela literatura, que em esmalte, já existem evidências de que esses 

cimentos apresentam valores mais baixos de resistência de união quando 

comparado aos CRC. Um estudo (44) realizou uma comparação da resistência de 

união por microtração dos cimentos RelyX Unicem e Panavia F em esmalte, 

condicionado ou não com ácido fosfórico 37% após 24h de estocagem em água. 

Nas amostras sem condicionamento prévio os valores obtidos apontaram resultados 

inferiores de resistência de união para o CRA RelyX Unicem (19,6MPa) em 

comparação com o CRC Panavia F (35,4 MPa). Já quando empregado o 

condicionamento ácido, o cimento RelyX Unicem (35,6 MPa) apresentou resultados 

estatisticamente similares aos observados no CRC Panavia F. 

 

Corroborando com esses resultados, outras pesquisas apontam resultados 

inferiores de resistência de união dos CRAs em relação aos CRC. Um estudo (45) 

comparou a resistência ao cisalhamento em esmalte do CRA RleyX Unicem, CRC 

Variolink II e CIV modificado por resina Ketac CEM, após termociclagem (6.000 

ciclos). O CRA RelyX Unicem (6,6 MPa) apresentou resultados inferiores de 



26 

 

resistência de união em relação ao CRC Variolink II (27 MPa), mas superiores ao 

cimento Ketac Cem (1,9 MPa). Luhrs et al (46) também identificaram resultados 

semelhantes onde o CRA RelyX Unicem (23,0 MPa) apresentou valores inferiores 

de resistência de união (por ensaio de cisalhamento em esmalte) em comparação ao 

mesmo CRC Variolink II (42,9 MPa), após 24 h de estocagem em água. Portanto, é 

de consenso que a adesão em esmalte se apresenta mais eficiente quando um CRC 

é empregado (47). 

 

Além dos resultados de resistência de união em esmalte, alguns trabalhos 

também avaliaram a capacidade de adesão dos CRAs à dentina. Em um estudo 

(45), o CRA RelyX Unicem após um período de termociclagem de 6.000 ciclos 

apresentou uma resistência de união à dentina inferior (14,9 MPa) ao CRC Variolink 

II (19,8 MPa). Corroborando com estes resultados outras pesquisas também 

apontaram resultados inferiores de resistência de união dos CRAs (46). Quando 

submetido a um teste de microtração após 24h de estocagem em água, o CRA 

RelyX U100 gerou resultado inferior de resistência de união (15,3MPa) quando 

comparado ao CRC RelyX ARC (69,6MPa) (48). 

 

Um trabalho avaliou a resistência de diversos cimentos resinosos à dentina, 

por meio de cisalhamento, após termociclagem, em dois centros distintos de 

pesquisa (Berne e Zurich) (49).  Os resultados obtidos foram que no centro Berne o 

CRA RelyX Unicem (9,4 MPa) apresentou resultado inferior ao CRC Multilink (15,4 

MPa), mas similar aos demais CRCs Panavia 21 (11,1 MPa) e RelyX ARC (11,4 

MPa). Em contrapartida no outro centro em Zurich, o mesmo CRA Relyx Unicem (8,6 

MPa) foi estatisticamente inferior aos CRCs Relyx ARC (13,3 MPa) e Panavia 21 

(11,3 MPa), mas semelhante ao CRC Multilink (10,3 MPa). Portanto, o desempenho 

desses materiais ainda se encontra bem instável, e resultados distintos são 

relatados na literatura. 

 

A partir dos resultados anteriormente citados, pode-se inferir que a literatura 

se apresenta controversa em relação a eficiência adesiva dos CRAs em dentina. É 

possível identificar resultados de resistência de união similares e até mesmo 

superiores dos CRAs em relação aos CRCs. Um trabalho (44) testou a resistência 

de união após um período de 24h de estocagem em água e detectou que o CRA 
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RelyX Unicem (15,9 MPa) gerou resultados estatisticamente semelhantes de 

resistência de união quando comparado ao CRC Panavia F (17,5 MPa). Outro 

trabalho (45) apontou resultados superiores de resistência de união (cisalhamento) 

dos CRAs em relação aos CRC. O cimento RelyX Unicem após um período de 

termociclagem (6.000 ciclos), gerou um resultado superior (14,9 MPa) em relação ao 

CRC Panavia F2 (7,4 MPa).  

 

Na tentativa de explicar os resultados contraditórios citados anteriormente, um 

trabalho (50) avaliou através de técnicas de microscopia, a morfologia da superfície 

do dente e a formação ou não de uma camada hibrida após o emprego de CRAs. O 

resultado obtido confirmou que o CRA RelyX Unicem apresentou apenas uma leve 

desmineralização superficial, não sendo possível identificar uma camada hibrida ou 

tag’s resinosos (0,00µm). 

 

Devido ao potencial de degradação das fibras de colágeno hibridizadas pelas 

enzimas metaloproteinases, um estudo avaliou a influência na resistência de união à 

dentina quando diferentes concentrações de clorexidina foram aplicadas 

previamente aos CRAs. O resultado obtido confirmou que, a clorexidina diminui o 

potencial de adesão dos CRA (51). Diante dos resultados apresentados e devido as 

diferentes formulações dos CRAs testados, ainda não é possível generalizar o 

potencial de uso dos mesmos, pois cada CRA apresenta uma capacidade de 

interação diferente com o substrato dentário (52).  
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2.5 Adesão dos CRAs em Y-TZP 

 

 

Um aspecto importante que deve ser considerado, quando da utilização dos 

cimentos autoadesivos é a sua interação com cerâmicas ácido-resistentes (19), 

como por exemplo a zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria (Y-TZP). 

Por ser uma cerâmica restauradora biocompatível e por possuir as melhores 

propriedades mecânicas dentre as cerâmicas odontológicas, a Y-TZP vem 

apresentando um bom desempenho clínico (53), sendo indicada até em reabilitações 

protéticas mais extensas. O mecanismo de tenacificação por transformação de fase 

da zircônia tetragonal para monoclínica tem sido responsabilizado pela alta 

tenacidade à fratura da Y-TZP e pelo seu excelente desempenho mecânico (54).  

 

Por outro lado, a superfície da Y-TZP se mostra resistente ao 

condicionamento com ácido fluorídrico e, portanto, requer outras estratégias 

adesivas para garantir uma boa interação com o cimento resinoso (55). Na tentativa 

de elevar a resistência de união da Y-TZP, diversos tratamentos de superfície foram 

propostos, como asperização com brocas diamantadas, silicatização e tratamentos 

com laser. Tais tratamentos vêm apresentando resultados variados com relação aos 

valores de resistência de união à Y-TZP (56-58). Entretanto, apesar de um 

comprovado aumento na resistência de união imediata, existem evidências de que 

esses tratamentos mecânicos de superfície podem adicionar defeitos críticos à 

superfície da Y-TZP e deflagar sua fratura catastrófica (54, 59, 60). Desta forma, 

tratamentos simplificados têm sido buscados e estudos apontam que os MAA são 

capazes de estabelecer uma ligação química com óxidos metálicos presentes nas 

superfícies de materiais cerâmicos (19, 42, 61). 

 

Como forma de se evitar a inserção de defeitos na superfície de cimentação 

das peças de Y-TZP, tratamentos químicos de superfície à base de primers 

fosfatados vem sendo propostos (62). Porém, algumas pesquisas apontam 

resultados superiores de resistência de união quando um primer fosfatado é 

associado a um tratamento de superfície como jateamento ou silicatização (63, 64).  

Em contrapartida, apesar de resultados promissores, ainda não foi possível 
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comprovar uma união estável à Y-TZP com o uso desses primers. Isto demonstra 

que ainda há necessidade de novos testes com diferentes composições químicas 

para que uma resistência de união satisfatória e durável seja alcançada. 

 

A aplicação de CRAs na cimentação de cerâmicas ácido-resistentes vem 

sendo bastante estudada atualmente, entretanto os resultados de resistência de 

união do cimento à Y-TZP ainda se apresentam controversos. Um estudo (57) 

demonstrou que CRAs obtiveram uma resistência de união à Y-TZP, que variou de 

0,3 a 8 MPa, após termociclagem de 20.000 ciclos. Corroborando com esses 

resultados outras pesquisas (61, 65) também apontaram resultados similares onde o 

cimento RelyX Unicem, gerou resultados de resistência de união ao redor de 8 MPa, 

sem que nenhum tratamento de superfície tenha sido aplicado. Embora esses 

resultados apontem um valor de adesão próximo a 10 MPa, que é considerado 

clinicamente suficiente (66), o emprego dos CRAs na cimentação de próteses de 

zircônia sem tratamento superficial, ainda é contraindicado na literatura. 

 

Apesar do potencial dos CRAs, a maioria dos trabalhos observou muitas 

falhas adesivas precoces e também valores de resistência de união (ao redor de 4 

MPa) relativamente baixos para CRAs aderidos à Y-TZP (61, 65, 67, 68). É 

importante notar que trabalhos que utilizaram um primer fosfatado ou um tratamento 

de superfície associados ao CRA obtiveram altos valores de resistência de união à 

Y-TZP; entretanto nestes trabalhos o bom desempenho adesivo não pode ser 

creditado somente às propriedades do CRA, uma vez que métodos auxiliares como 

jateamento/silicatização foram usados para aumentar a resistência de união (56-58, 

69, 70). 

 

 

2.6 Aplicação clínica dos CRAs 

 

 

Devido à simplicidade de aplicação, os CRAs vêm sendo empregados em 

diversas situações clínicas como cimentação próteses metálicas, metalocerâmicas 

ou de cerâmicas puras. Frente a isso, alguns estudos clínicos foram realizados no 

intuito de comprovar a eficácia a longo prazo desse cimento odontológico. Um 
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estudo (71) comparou durante 1 ano a eficiência do cimento RelyX Unicem com ou 

sem condicionamento com ácido fosfórico a 37% em esmalte. Os resultados obtidos 

da análise da cimentação de próteses parciais fixas determinaram que não foi 

possível detectar alterações marginais na presença ou não do condicionamento 

ácido. Além disso, nenhuma restauração falhou no período de avaliação. 

Corroborando em este achado, outro estudo indica que o condicionamento ácido 

prévio em esmalte pode sim ser benéfico para o tratamento restaurador quando um 

CRA é empregado, entretanto pode aumentar o risco de sensibilidade pós-operatória 

do paciente bem como a formação de uma camada hibridóide (72). 

 

Em relação à sensibilidade pós-operatória, um estudo (73) comparou o efeito 

dos CRAs e um CIV modificado por resina quando empregados na cimentação de 

coroas totais. Oitenta e oito coroas foram cimentadas sendo metade com o CRA 

ICEM e a outra metade com o CIV modificado por resina GC Fuji Plus. Uma análise 

da sensibilidade foi realizada durante 3 semanas após o procedimento. Os 

resultados obtidos demonstraram que o CRA gerou uma menor sensibilidade pós-

operatória do que o CIV Fuji Plus. 

 

Um estudo (74) realizou uma análise clínica feita com o fosfato de zinco e um 

CRA quando aplicados na cimentação de coroas totais metalocerâmicas. Após uma 

análise feita durante um período mínimo de 2 e máximo de 4,5 anos, os autores 

concluíram que o CRA RelyX Unicem apresentou resultados similares ao fosfato de 

zinco. Portanto, parece claro, pelo exposto até aqui que os CRAs ainda têm uma 

grande necessidade do desenvolvimento de suas propriedades, o que poderia 

contribuir de maneira significativa para um melhor patamar no desempenho clínico 

das restaurações estéticas indiretas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi caracterizar cimentos resinosos 

autoadesivos experimentais contendo diferentes tipos monômeros adesivos ácidos. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

1) Determinar e comparar o grau de conversão, pH, sorção e solubilidade e 

espessura da película formada dos grupos experimentais (2MP e GDMAP) 

e controle (apenas monômeros convencionais). A hipótese nula testada foi 

de que os resultados das propriedades supracitadas seriam similares para 

todos os grupos testados. 

 

 

2) Determinar a resistência de união à dentina e à Y-TZP, em função da 

presença de um monômero ácido ou não, imediatamente e após um 

protocolo de envelhecimento em água destilada. Além do envelhecimento, 

a resistência de união à Y-TZP foi testada em função da presença ou não 

de um tratamento superficial (cojet + silano). A hipótese nula testada foi de 

que todos os grupos apresentariam resultados semelhantes de resistência 

de união, independentemente dos fatores tempo ou tratamento de 

superfície empregados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

Para o presente estudo foram manipulados cimentos resinosos autoadesivos 

experimentais duais a partir de uma formulação previamente estudada (40). Uma 

pasta base ácida (PBA) foi formulada e manipulada juntamente com duas pastas 

catalisadoras ácidas (PCA) contendo dois diferentes monômeros ácidos (MAA). 

Cada PCA contém um MAA diferente (2MP; (2-metacriloxietil) ácido fosfato) e 

GDMAP; (Dimetacrilato de glicerol fosfato). Durante a pesagem dos componentes, 

os MAA foram proporcionados em função do peso molecular, com o intuito de se 

obter uma pesagem por molaridade. Esta forma de pesagem permite que cada 

grupo experimental apresente a mesma quantidade de moléculas de MAA. Portanto, 

para cada 1g de PCA, foi proporcionado 25% em peso dos MAA, sendo que para 

cada 0,25g do MAA 2MP (peso molecular 322,25g), 0,12g do MAA GDMAP (peso 

molecular 162g) foi empregado. Uma pasta base controle (PBC) e outra pasta 

catalisadora (PCC) contendo apenas monômeros convencionais foram utilizadas 

como grupo controle. 
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Tabela 4.1 – Composição dos cimentos resinosos autoadesivos experimentais 

Pasta Base Grupo Ácido 
– PBA 

Pasta 
Catalisadora 
Grupo Ácido 

– PCA 

Pasta Base Controle- 
PBC 

Pasta 
Catalisadora 

Controle - PCC 

UDMAϯ:HEMAϯ 3:1(36%) UDMAϯ (10%) UDMAϯ:HEMAϯ 3:1(36%) UDMAϯ (20%) 

Água destilada (1.6%) Bis-GMAϯ (5%) Canforoquinonaϯ (0.8%) Bis-GMAϯ (10%) 

Canforoquinonaϯ (0.8%) TEGDMAϯ (5%) Benzoato de 
etildimetilamina (EDAB) ϯ 

(1.6%) EDAB 

TEGDMAϯ (10%) 

Benzoato de etildimetilamina 
(EDAB)ϯ 

(1.6%) EDAB 

HEMAϯ (5%) Amina terciáriaϯ 
N,N- dihidroxietil-para-
toluidina (1%) DHPT 

HEMAϯ (10%) 

Amina terciáriaϯ 
N,N- dihidroxietil-para-
toluidina (1%) DHPT 

Monômero Ácido 
(25%), 2MP*, 

GDMA-P** 

Carga óxido de bário 
alumínio silicato 2 µmϯ  50% 

em peso 

Peróxido de 
Benzoílaϯ (1%) 

Ácido Benzenossulfônico sal 
sódico 98%ϯ (1%) BAS 

Peróxido de 
Benzoílaϯ (2%) 

 BHTϯ (0,05%) 

Carga óxido de bário alumínio 
silicato 2 µmϯ 50% em peso  

BHTϯ (0,05%)  Partículas de 
óxido de bário 

alumínio silicato 
2 µmϯ 60% em 

peso 

 Partículas de 
óxido de bário 

alumínio silicato 
2 µmϯ 60% em 

peso 

  

Sigma-Aldrich USA*; Esstech Inc., Essington, PA, USAϯ; Monômero GDMAP sintetizado**(75)  

 

 

Após o proporcionamento dos componentes dos cimentos, pesados em 

balança analítica (Adventurer, Ohaus, AR2140), estes foram levados a potes 

plásticos estéreis e a manipulação manual com uma espátula 24 foi realizada até a 

completa homogeneização das pastas. A seguir foram acondicionados em seringas 

para facilitar a manipulação durante os testes. 

 

 

4.2 Método 

 

 

4.2.1 Grau de Conversão 

 

 

O grau de conversão foi determinado pela técnica de espectroscopia com 

transformada de Fourier no infravermelho (FT-IR, Vertex 70, Bruker Optik GmbH, 
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Alemanha) configurada com uma fonte de luz branca estendida por um divisor de 

feixe KBr e um detector MCT/A. Espectros com 32 scans e 4 cm-1 de resolução 

foram obtidos. Três espécimes (n=3) de cada grupo foram confeccionados com 

auxílio de uma matriz de silicone (Ø = 7 mm x espessura = 0,5 mm), entre duas 

lâminas de vidro. Quatro espectros do material não polimerizado foram tomados. A 

fotoativação foi realizada 40 s com uma irradiância de 1.200 mW/cm2 (Radii-cal, SDI, 

Victoria, Austrália) sob temperatura controlada (23-25 ºC). O grau de conversão foi 

tomado imediatamente após a fotoativação e após 24 h. O grau de conversão foi 

calculado em função da área do pico de transmitância próximo do grupamento 

vinílico metacrilato, 6;165 cm-1, obtido antes da polimerização e após a fotoativação 

nos diferentes intervalos de análise.  

 

 

4.2.2 Avaliação do pH 

 

 

Para cada grupo, foram confeccionados três discos polimerizados (n=3) com 

as dimensões de uma matriz metálica pré-fabricada (Ø = 20 mm x altura = 2 mm) 

(40). Cada espécime foi individualmente separado e imerso em 10 ml de água 

destilada (pH=6). A acidez foi determinada utilizando um medidor de pH (Metrohm 

Herisau, Switzerland), nos seguintes intervalos de tempo: imediato, 5 min, 24 h e 

48 h após a imersão.   

 

 

4.2.3 Sorção e solubilidade 

 

 

Foram confeccionados 6 espécimes para cada cimento, utilizando uma matriz 

metálica pré-fabricada (Ø = 6 x altura = 1). Os cimentos foram manipulados durante 

15 s e inseridos em porção única na matriz. Após a colocação de uma tira de 

poliéster e de uma lamínula de vidro com 0,3 mm de espessura, sobre a matriz 

metálica, o material foi comprimido com uma carga constante de 500 g até o total 

extravasamento do excesso. Após a remoção da carga, os espécimes foram 

fotoativados durante 40 s com irradiância de 1.200 mW/cm2. 
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O diâmetro e a espessura dos espécimes foram mensurados com um 

paquímetro de precisão de 1 µm (Mitutoyo, EUA) em quatro pontos equidistantes do 

centro do espécime. Com os valores médios obtidos foi calculado o volume (V) do 

espécime em mm3. A seguir, os espécimes foram armazenados em um dissecador 

com sílica gel durante 24 h em estufa a 37 ºC, e pesados em balança analítica com 

precisão de 0,1 mg. Os espécimes retornaram à estufa e foram então pesados 

novamente após 1 h. Este ciclo foi repetido até a obtenção de uma massa constante 

(variação menor que ± 0,2 mg - m1). Após a obtenção de m1, os espécimes foram 

colocados individualmente em ependorfes, imersos em 10 ml de água destilada e 

armazenados em estufa a 37 ºC. Durante o primeiro dia de imersão, os espécimes 

foram pesados após 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 e 640 min. Após o primeiro dia, os 

espécimes foram pesados a cada 24 h até que a massa mensurada apresentasse 

equilíbrio (variação menor que ± 0,2 mg – m2). Antes de cada pesagem, os 

espécimes foram lavados em água destilada e secos com papel absorvente. Os 

10 ml de água destilada foram trocados em cada período de pesagem. Após obtido 

m2, os espécimes foram submetidos ao mesmo processo de secagem descrito para 

m1, até a obtenção de nova massa constante (variação menor que ± 0,2 mg - m3). 

 

 

 

 

4.2.4 Espessura de película 

 

 

Um volume constante dos cimentos experimentais foi manipulado durante 

15 s e adicionado sobre uma placa de vidro com espessura de 5 mm. Outra placa 

com a mesma dimensão foi posicionada sobre o material já manipulado sobre a 

primeira placa de vidro e um peso constante de 2,5 kgf foi aplicado durante 10 min. 

A espessura do filme foi determinada após a medição da diferença da espessura 

inicial das duas placas e a espessura após a colocação do cimento entre elas. Um 

paquímetro de precisão de 1 µm (Mitutoyo, EUA) foi empregado nas medições (n=5). 
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Todas as mensurações foram feitas sob temperatura controlada (23-25 ºC). Este 

experimento seguiu as especificações da ISO 9917. 

 

 

4.2.5 Teste de Resistência de União – Microcisalhamento 

 

 

4.2.5.1 Preparação dos espécimes em dentina e aplicação do cimento 

 

 

Setenta e dois terceiros molares livres de lesões cariosas ou restaurações, e 

após a remoção dos debris, foram armazenados em uma solução de Cloramina-T 

0,5% por 7 dias. Posteriormente, foram armazenados em água destilada por um 

período de até 6 meses. Todos os dentes tiveram origem do Banco de Dentes 

Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – BDH-

FOUSP, com número de parecer 736.003 e CAAE 33167714.0.0000.0075. Cada 

dente (n=12) foi embebido em resina epóxica em um cilindro de cloreto de polivinil 

com 25 mm de diâmetro. Uma cortadeira elétrica de alta precisão realizou cortes da 

região oclusal do dente, no intuito de gerar espécimes padronizados que 

apresentassem 4 mm de dentina média exposta a uma distância de 2.0-2.5 mm da 

polpa. A padronização da distância em relação à polpa foi feita com o auxílio de um 

espessímetro, após a remoção do terço médio e apical da raiz. Todos os elementos 

foram polidos com uma lixa 600# durante 1 min e lavados com água corrente por 

15 s, para padronização da smear layer.  

 

Junto à superfície de cada espécime foram posicionados cilindros de 

polietileno (Tygon), com um diâmetro interno de 0,76 mm e 0,5 mm de altura. Cada 

cilindro foi fixado com o auxílio de cera pegajosa plastificada e em seguida foram 

preenchidos com os cimentos já manipulados. Para o grupo CONTROLE, antes da 

colocação do cimento, foi feito um condicionamento de superfície da dentina com 

ácido fosfórico a 37% (Biodinâmica) durante 15 s. O gel condicionador foi lavado 

com água corrente por 30 s e em seguida a umidade foi reduzida com o auxílio de 

papel absorvente pré-recortado. Em seguida o sistema adesivo Single Bond (3M), 

um sistema tradicionalmente empregado e já bem estabelecido, foi aplicado com o 
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auxílio de um microbrush. Um jato de ar da seringa tríplice foi aplicado a uma 

distância de 15 cm no intuito da remoção do solvente do adesivo. Os cimentos foram 

mantidos somente quimicamente ativados durante 5 min e posteriormente foram 

fotopolimerizados por 40 s. Os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de 

microcisalhamento imediato e após um período de 3 meses de armazenagem em 

água destilada em estufa a 37 ºC. A troca da água foi feita semanalmente até o final 

do período de envelhecimento. 

 

 

4.2.5.2 Preparação dos blocos de Y-TZP e aplicação do cimento 

 

 

Para a execução do teste de resistência de união à Y-TZP, foram utilizados 

blocos de Y-TZP sinterizados parcialmente ou pré-sinterizados (Vita, In-Ceram, 

Alemanha), que foram seccionados com disco diamantado montado em cortadeira 

elétrica de alta precisão (Isomet 1000 Buehler, Germany). Cortes sucessivos foram 

realizados até a obtenção de corpos-de-prova (n=12) com dimensões aproximadas 

de 6 x 6 x 3 mm. Estas medidas foram determinadas considerando a contração de 

20% da Y-TZP em volume após o processo de sinterização final. Cada bloco foi 

embebido em um pó de resina fenólica (Buehler), através de uma inclusora com 

controle de pressão e temperatura (Simplimet 1000). Todos os blocos foram lixados 

com lixa 1200#, sob irrigação constante. Metade dos blocos receberam um 

jateamento de óxidos metálicos (30 µm) revestidos de sílica (COJET) a uma 

distância de 10 mm e pressão de 2.8 bar, seguido da aplicação de um agente de 

união silano com microbrush (Silano Ceramic Primer, 3M). A outra metade não 

sofreu nenhum tratamento de superfície.   

 

 

4.2.5.3 Teste de Resistência ao Microcisalhamento em dentina e Y-TZP 

 

 

Os testes de resistência de união por meio de microcisalhamento foram 

realizados na máquina de ensaios mecânicos (Kratos, IKCL 3, USP, Brasil). Os 

corpos-de-prova foram adaptados a uma matriz metálica de modo a ficarem 
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perpendiculares ao longo eixo da máquina de testes. O teste de microcisalhamento 

foi realizado com o auxílio de um fio ortodôntico de aço inoxidável com 0,2 mm de 

diâmetro (Morelli Ortodontia, Sorocaba, BR), o qual foi preso ao prolongamento 

superior da célula de carga da máquina e simultaneamente ao cilindro de cimento 

resinoso. O fio foi mantido em contato com o semicírculo inferior dos cilindros e 

também com a superfície da Y-TZP ou dentina. O teste de microcisalhamento foi 

então realizado a uma velocidade de 0,5 mm/min. 

 

 

4.6 Conversão de Valores 

 

 

Os valores de resistência de união foram obtidos por meio da mensuração de 

carga necessária para provocar o início da fratura e foram expressos em 

quilograma/força (kgf). Para a conversão em Mega-Pascal (MPa) a seguinte formula 

foi utilizada: 

 

RU = F/A; onde: RU é a resistência de união (MPa); F (N) carga máxima de fratura; 

e A, a área de união (mm2). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Grau de Conversão 
 

 

Neste teste avaliaram-se dois fatores: tipo de monômero ácido e o intervalo 

de tempo entre as análises (imediato e 24 h). Os dados foram descritos pelos 

parâmetros de média e desvio-padrão, apresentados no gráfico 5.1. A distribuição 

dos dados seguiu um padrão de normalidade e os mesmos se apresentaram 

homocedásticos (p>0,05), sendo assim, empregou-se análise de variância de dois 

fatores com medidas repetidas. 

 

O teste ANOVA apontou diferença estatisticamente significante para os dois 

fatores avaliados e sua interação (p<0,01). O gráfico 5.1 demonstra os resultados de 

comparações múltiplas pelo teste de Tukey (α = 0,05). 

 

Todos os grupos testados apresentaram um aumento significativo no grau de 

conversão quando os resultados imediatos foram comparados com os dados 

coletados após 24 h de análise. Considerando-se somente os dados obtidos 

imediatamente após a fotoativação, o grupo 2MP (69,5%) apresentou um resultado 

superior de grau de conversão, seguido respectivamente dos grupos GDMAP 

(55,4%) e controle (50,7%). Os grupos controle (91,7%) e 2MP (92,0%) não 

apresentaram diferença após o período de 24 h de análise. O grupo GDMAP 

(77,7%) apresentou o menor resultado de grau de conversão após 24 h. 
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Valores seguidos da letras diferentes são estatisticamente diferentes (p<0,05). 

 

Gráfico 5.1 – Média e desvio-padrão dos valores de grau de conversão e grupamento estatístico 
 

 

5.2 Sorção e Solubilidade 
 

 

Na análise de sorção e solubilidade, apenas o fator monômero ácido foi 

estudado. Os dados foram descritos por meio dos parâmetros de média e desvio-

padrão, apresentados nos gráficos 5.2 e 5.3. A distribuição, dos dados seguiu um 

padrão de normalidade e os mesmos se apresentaram homocedásticos (p>0,05), 

tendo sido utilizada, portanto a análise de variância de um fator (ANOVA). 

 

Para resultados de sorção, o teste ANOVA apontou diferença estatisticamente 

significante para o fator em estudo (p<0,05). O gráfico 5.2 demonstra os resultados 

de comparações múltiplas pelo teste de Tukey (α = 0,05). Os grupos GDMAP (53,9 

µg/mm3) e 2MP (50,5 µg/mm3) apresentaram superiores valores de sorção, sem 

diferença estatística entre eles. Já o grupo controle (41,0 µg/mm3), gerou um 

resultado significativamente inferior de sorção quando comparado aos demais 

grupos.  
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Com relação aos resultados de solubilidade (Gráfico 5.3), o grupo GDMAP 

(5,2 µg/mm3) apresentou valor de solubilidade significativamente maior do que o 

valor dos outros dois grupos. Além disso, grupo 2MP (4,8 µg/mm3) apresentou valor 

de sorção significativamente maior do que o do grupo controle (4,3 µg/mm3). 

 

 

 
Valores seguidos da letras diferentes são estatisticamente diferentes (p<0,05). 

 
Gráfico 5.2 - Média e desvio-padrão dos valores de sorção e grupamento estatístico 

 
 

 
Valores seguidos da letras diferentes são estatisticamente diferentes (p<0,05). 

 
Gráfico 5.3 - Média e desvio-padrão dos valores de solubilidade e grupamento estatístico 
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5.3 Espessura do filme 

 

 

Nesta análise, apenas o fator monômero ácido foi avaliado. Os dados foram 

descritos por meio dos parâmetros de média e desvio-padrão, apresentados no 

gráfico 5.4. A distribuição dos dados seguiu um padrão de normalidade e os 

mesmos se apresentaram homocedásticos (p>0,05), sendo então permitido o 

emprego da análise de variância de um fator (ANOVA). 

 

Apesar das diferenças numéricas notadas no gráfico 5.4, o teste ANOVA não 

apontou diferença estatisticamente significante para as médias dos grupos testados 

(p=0,266). Todos os grupos apresentaram espessura de filme em conformidade com 

a ISO 4049, sendo que os valores médios dos grupos controle (15 µm), 2MP (13,4 

µm) e GDMAP (12,0 µm), foram inferiores a 25 µm.  

 
 
 
 

 
Valores seguidos da letras iguais são estatisticamente semelhantes (p<0,05). 

 
Gráfico 5.4: Média e desvio padrão dos valores de espessura e grupamento estatístico 

 



43 

 

5.4 Resultados de pH 
 

 

Para os resultados de pH, foi analisado apenas o fator monômero ácido. As 

médias e o desvio-padrão estão descritos no gráfico 5.5. A evolução do pH nos 

diferentes intervalos de tempo (imediato, 5 min, 24 h e 48 h) está descrita no gráfico 

5.6, no qual o eixo tempo está expresso em uma escala logarítmica (log10). A análise 

de variância de um fator (p=0,001) foi empregada para os valores de pH após 48 h e 

os resultados estão apresentados no gráfico 5.6. 

 

Com relação à evolução do pH em função do tempo, o grupo controle foi o 

que apresentou um valor mais próximo do neutro (pH=7) em todos os tempos, 

enquanto os demais grupos 2MP e GDMAP apresentaram-se mais ácidos. É 

possível notar ainda uma tendência de manutenção do pH dos grupos controle e 

GDMAP ao longo do tempo, enquanto o grupo com 2MP apresentou uma notável 

diminuição do pH entre os intervalos de 5 min (pH=4,7) e 24h (pH=3,4). 

 

Considerando-se apenas os dados de pH medidos após 48 h (Gráfico 5.6), a 

análise estatística confirmou diferença entre os grupos (p=0,001). O grupo controle 

(pH=6,4) apresentou um resultado superior de pH em relação aos outros dois 

grupos, o quais não apresentaram diferença estatística significativa entre si (Gráfico 

5.6). 
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Gráfico 5.5 – Médias de pH obtidas em função do tipo de monômero e do tempo de medição 

 

 

 

 
Valores seguidos da letras iguais são estatisticamente semelhantes (p<0,05). 

 
Gráfico 5.6 - Média e desvio-padrão dos valores de pH (48h) e grupamento estatístico 

 

 

Imediato 5 min 24 h 48 h Imediato 
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5.5 Resistência de união à dentina e à Y-TZP 
 

 

No teste de resistência de união à dentina, avaliaram-se dois fatores: tipo de 

monômero ácido e intervalo de tempo das análises (imediato e 3 meses). Os dados 

foram descritos por meio dos parâmetros de média e desvio-padrão, apresentados 

no gráfico 5.7. A distribuição dos dados seguiu um padrão de normalidade e se 

apresentaram homocedásticos (p>0,05), sendo então permitido o emprego da 

análise de variância dois fatores (ANOVA). 

 

No gráfico 5.7 é possível observar os valores de resistência de união ao 

microcisalhamento em dentina. Os grupos controle e 2MP apresentaram uma queda 

bastante significativa nos valores de resistência de união após 3 meses de 

estocagem em água, enquanto que o grupo GDMAP não apresentou diferença 

estatística entre as médias de resistência em função do tempo de análise. 

 

Quando comparamos apenas os valores de resistência de união à dentina 

obtidos no tempo imediato, observamos que o grupo controle (35,7 MPa) apresentou 

resultados superiores em relação aos dos grupos 2MP (29,8 MPa) e GDMAP (23,3 

MPa). Após 3 meses de envelhecimento em água destilada, o grupo controle (27,0 

MPa) apresentou valor de resistência de união semelhante ao do grupo GDMAP 

(24,1 MPa) e ambos os valores foram superiores aos obtidos para o grupo 2MP 

(13,7 MPa). 
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Valores seguidos da letras iguais são estatisticamente semelhantes (p<0,05). 

 

Gráfico 5.7 - Média e desvio padrão dos valores de resistência de união em dentina e grupamento 
estatístico  

 

 

Os valores de resistência de união dos cimentos à Y-TZP estão expressos 

nos gráficos 5.8 e 5.9. No gráfico 5.8 estão os valores de resistência de união à Y-

TZP quando nenhum tratamento de superfície foi empregado. Já no gráfico 5.9, 

estão alocados os resultados de resistência de união à Y-TZP quando um 

tratamento de superfície (cojet + silano) foi empregado. 

 

Neste teste avaliaram-se dois fatores: tipo de monômero ácido e o intervalo 

de tempo entre as análises (imediato e 3 meses). Os dados foram descritos por meio 

dos parâmetros de média e desvio-padrão. A distribuição dos dados seguiu um 

padrão de normalidade e os mesmos se apresentaram homocedásticos (p<0,05), 

sendo então permitido o emprego da análise de variância (ANOVA) dois fatores. 
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Quando nenhum tratamento de superfície foi empregado à Y-TZP (Gráfico 

5.8), todos os grupos apresentaram resultados de resistência de união semelhantes 

no tempo imediato (p≥0,05). Entretanto, após 3 meses de envelhecimento em água, 

todos os grupos apresentaram um descolamento prematuro o que não permitiu a 

realização do ensaio de microcisalhamento. 

 

 

 

Valores seguidos da letras iguais são estatisticamente semelhantes (p<0,05). 

 

Gráfico 5.8 - Média e desvio padrão dos valores de resistência de união à Y-TZP (sem tratamento de 
superfície) e grupamento estatístico 

 

 

Nos grupos em que a Y-TZP recebeu um tratamento de superfície (cojet + 

silano) observou-se uma queda bastante acentuada nos valores de resistência de 

união para a condição envelhecida em relação a imediata. O grupo 2MP apresentou 

um valor de resistência de união imediato de 48,5 MPa. Entretanto, quando 

envelhecido, apresentou múltiplas falhas prematuras (0 MPa). O grupo controle 

apresentou uma queda significativa nos valores de resistência de união imediato 

(31,2 MPa) em relação aos valores obtidos após o envelhecimento (2,0 MPa). O 

grupo GDMAP seguiu o mesmo padrão de queda na resistência do grupo controle, 
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sendo a média dos valores imediatos (24,8 MPa) muito maior do que aquela obtida 

após 3 meses (3,0 MPa). 

 

 

Valores seguidos da letras iguais são estatisticamente semelhantes (p<0,05). 
 

Gráfico 5.9 - Média e desvio padrão dos valores de resistência de união à Y-TZP (cojet + silano) e 
grupamento estatístico 

 

 

5.6 Padrão de Fratura  

 

 

Após os testes de resistência de união, os espécimes foram levados a um 

estereomicroscópio para análise do padrão de fratura sendo estes caracterizados da 

seguinte maneira: adesiva (entre cimento/zircônia); coesiva (no cimento); mista 

(falhas adesivas e coesivas na mesma superfície de fratura). A distribuição dos 

padrões de fratura foi expressa em porcentagem, levando em consideração o 

número de espécimes que apresentaram o padrão de fratura em questão (adesivo, 

coesivo e misto).  
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Para a interface cimento/dentina, esta porcentagem está representada na 

Tabela 5.2. A Figura 5.1 apresenta as imagens feitas em estereomicroscópio. O 

grupo controle, 2MP e GDMAP apresentaram falhas mistas (100%) tanto na análise 

imediata quanto após o período de envelhecimento em água.  

 

 

Tabela 5.2 – Porcentagens do modo de fratura após microcisalhamento em dentina (imediato e após 
3 meses) 

 

Tipos de falhas 
CONTROLE 2MP GDMAP 

Imediato 3 meses Imediato 3 meses Imediato 3 meses 

Adesiva 0 0 0 0 0 0 

Coesiva 0 0 0 0 0 0 

Mista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Figura 5.1 - Padrão de fratura por estereomicroscópio 1,0x. A e D – Grupo controle imediato e 3 
meses; B e E – Grupo 2 MP imediato e 3 meses; C e F –Grupo GDMAP imediato e 3 
meses 

 

 

A distribuição dos padrões de fraturas da interface cimento/Y-TZP para 

espécimes que não receberam tratamento de superfície, está representada na 

Tabela 5.3. A Figura 5.2 apresenta as imagens feitas em estereomicroscópio. Todos 
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os grupos apresentaram falhas mistas (100%) quando o teste foi feito de forma 

imediata. Entretanto, após o tempo de armazenagem de 3 meses, todos os grupos 

apresentaram falhas adesivas precoces (100%).  

 

Tabela 5.3 - Porcentagens do modo de fratura após microcisalhamento em Y-TZP sem tratamento 
superficial (imediato e após 3 meses) 

 

Tipos de falhas 
CONTROLE 2MP GDMAP 

Imediato 3 meses Imediato 3 meses Imediato 3 meses 

Adesiva 0 100% 0 100% 0 100% 

Coesiva 0 0 0 0 0 0 

Mista 100% 0 100% 0 100% 0 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Padrão de fratura por estereomicroscópio 1,0x, imediato (A, B, C) e após 3 meses, sem 
tratamento (D, E, F) da Y-TZP. A,D – controle; B,E – 2MP; C,F – GDMAP 

 

 

A distribuição dos padrões de fratura da interface cimento/Y-TZP com 

presença de tratamento superficial (COJET + SILANO) está descrita na tabela 5.4. 

As imagens do padrão de fratura desses grupos, feitas em estereomicroscópio, 
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estão apresentadas na Figura 5.3. O padrão de fratura seguiu a descrição feita 

anteriormente para a interface cimento/Y-TZP sem tratamento de superfície. 

 

 

Tabela 5.4 - Porcentagens do modo de fratura após microcisalhamento em Y-TZP com tratamento 
superficial (imediato e após 3 meses) 

 

Tipos de falhas 
CONTROLE 2MP GDMAP 

Imediato 3 meses Imediato 3 meses Imediato 3 meses 

Adesiva 0 100% 0 100% 0 100% 

Coesiva 0 0 0 0 0 0 

Mista 100% 0 100% 0 100% 0 

 

  

 

 

Figura 5.3 – Padrão de fratura por estereomicroscópio 1,0x, imediato (A, B, C) e após três meses, com 
tratamento (D, E, F) da Y-TZP. A,D – controle; B,E – 2MP; C,F – GDMAP 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo mostrou que houve efeito do tipo de monômero 

empregado nas formulações dos CRAs experimentais nas propriedades grau de 

conversão, pH, sorção, solubilidade e resistência de união à dentina e à Y-TZP que 

recebeu um tratamento superficial prévio. Apenas a espessura de película de 

cimento formada não foi influenciada pelas diferentes composições empregadas em 

cada grupo experimental. 

 

A presença de um monômero adesivo ácido (MAA) na formulação dos CRAs 

é apontada como principal fator responsável pela diminuição nos valores do grau de 

conversão final do cimento resinoso (31, 34). Estudos apontam que esse tipo de 

monômero prejudica a polimerização, pois afeta a participação da molécula 

ativadora amina. A inativação se dá quando o monômero ácido se liga à amina, 

formando um complexo de transferência de carga de cor amarelada, que não 

participa do processo de polimerização (1, 7). Apesar de se saber que esse 

processo de anulação ocorre nestes materiais, os grupos testados no presente 

estudo apresentaram valores de grau de conversão que podem ser considerados 

satisfatórios, ou seja, superiores a 85% após 24 h (Gráfico 5.1). Além disso, é 

importante notar que houve um aumento nesses valores de grau de conversão após 

24 h em comparação com os dados obtidos de forma imediata. 

 

O aumento do grau de conversão dos cimentos avaliados após 24 h pode 

estar associado ao mecanismo de ativação dual presente em suas composições 

(32). Por não apresentar um monômero ácido em sua composição, o grupo controle 

apresentou valores de grau de conversão superiores (>90%),em comparação com 

os dos outros cimentos o que confirma os resultados obtidos em estudos prévios 

com CRCs (8, 10). O cimento contendo o monômero ácido 2MP gerou um grau de 

conversão (>90%) similar ao encontrado para o grupo controle no mesmo período. 

Essa alta taxa de conversão de monômeros do CRA contendo o 2MP vai contra 

resultados prévios obtidos, onde CRAs comerciais apresentaram valores de grau de 

conversão inferiores aos observados para este tipo de monômero ácido (29, 76). 
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Sugere-se que esse alto grau de conversão obtido no presente estudo está 

relacionado em parte à forma molecular linear do 2MP, que apresenta uma maior 

capacidade de interação intermolecular durante o processo de polimerização (77). 

 

 Outro fator que pode ter contribuído para o maior grau de conversão do 

monômero 2MP é a presença do sal BAS na formulação do cimento. Ikemura et al 

(22, 43) relataram que a adição de derivados desse sal em sistemas adesivos 

autocondicionantes contendo o monômero Phenyl-P, proporcionou uma inibição da 

inativação do componente amina, aumentando o grau de conversão dos materiais 

testados. Li et al (78) também empregaram componentes semelhantes a esse sal 

(ex; sal sódico ácido p-toluenosulfínico 95%) em CRAs experimentais e constataram 

uma reação similar àquela encontrada por Ikemura. É relatado que os derivados dos 

componentes utilizados por Ikemura et al e Li et al, além de inibirem a inativação da 

amina, reagem com os MAA produzindo radicais livres reativos que iniciam o 

processo de polimerização, através da quebra das ligações insaturadas C=C nos 

grupamentos metacrilato (21, 22, 42, 43).  

 

Diferentemente do grupo 2MP, o grupo experimental contendo o monômero 

GDMAP não apresentou um valor de grau de conversão tão alto, ficando abaixo de 

80%. Mesmo na presença do sal BAS, esse grupo se manteve abaixo dos valores 

encontrados para os demais grupos controle e 2MP. Sugere-se que esse resultado 

possa ser creditado à presença de um maior número de sítios metacrilatos reativos 

para polimerização na molécula do GDMAP. Leal et al (75) reportaram que após a 

sintetização final do GDMAP, este se apresenta como uma mistura de mono e di-

ester fosfato, apresentando de 2 a 4 grupamentos metacrilatos. Portanto, esse maior 

número de sítios de duplas ligações de carbono (C=C) resulta em um aumento da 

taxa de polimerização e crescimento das cadeias poliméricas. Entretanto, o aumento 

rápido do grau de conversão aumenta a viscosidade do material, o que limita a 

difusão de radicais livres, fazendo com que o grau de conversão atingido pelo 

material não seja o maior possível (28). 

 

Um ponto crítico dos CRAs relatado na literatura e já anteriormente 

mencionado é a interferência do pH na vida útil dos CRAs e na polimerização, 
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principalmente por causa da inibição do ativador químico amina (7). A literatura 

mostra que concentração de MAA nas formulações de CRAs deve ser alta o 

suficiente para interagir com os substratos, mas não tão alta a ponto de causar 

prejuízos à polimerização e estabilidade química (vida útil) do cimento. Os 

resultados de pH do presente estudo são coerentes com as formulações 

empregadas e com observações de outros estudos quanto às diferenças de pH 

entre CRCs e CRAs.(5, 79). Esta diferença está relacionada diretamente com a 

presença de um MAA nas formulações dos CRAs. 

 

O grupo controle (pH=6,4) manteve um pH próximo ao neutro durante os 

diversos intervalos de análise (Gráfico 5.5). Em contrapartida, os grupos 

experimentais 2MP e GDMAP apresentaram valores de pH mais ácidos após 48 h 

(pH=4,7 e 3,5, respectivamente, Gráfico 5.6). Estes resultados estão de acordo com 

estudos prévios publicados, onde diferentes CRAs apresentaram valores de pH que 

variaram de 2,4 a 7,0 (5, 41). É importante observar que a literatura apresenta uma 

variação de pH muito grande para aos CRAs testados, e que os grupos 

experimentais usados no presente estudo se mantiveram com pH mais ácido. Outro 

ponto bastante crítico, é a ausência da reação de neutralização dos CRAs quando 

em contato com o dente. Como o teste de pH não foi realizado nessas condições, os 

resultados obtidos quando em contato com o dente podem ser diferentes. Diante 

desses resultados é possível notar que os CRAs apresentam diferentes reações de 

neutralização, devido à diferença química de suas formulações, não sendo possível 

estabelecer um pH padrão para essa classe de cimento resinoso. 

 

Considerando-se a grande variação de pH reportada na literatura, é possível 

observar que o CRA RelyX Unicem é o único CRA que consegue atingir um pH 

próximo do neutro após 24 h (41). Tal característica só se apresenta possível em 

função da adição de hidróxido de cálcio em sua composição  (7). O hidróxido de 

cálcio é uma substância com pH altamente alcalino (80). A adição desse 

componente permite um maior controle do pH durante e após a manipulação dos 

CRAs. Um estudo (40) comparou a eficiência da adição de diferentes concentrações 

de hidróxido de cálcio em CRAs experimentais. O resultado obtido foi que quanto 
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maior a concentração de hidróxido de cálcio incorporada, menores foram os valores 

de grau de conversão e resistência a flexão dos cimentos experimentais testados. 

 

A ISO 4049 recomenda que a espessura ideal de um cimento com reação 

ácido-base deve ser inferior a 25 µm. A espessura dos cimentos resinosos não deve 

ultrapassar o limite de 50 µm. Os resultados obtidos no presente trabalho estão de 

acordo com a ISO e com trabalhos previamente publicados (39, 40), uma vez que 

todos os grupos testados apresentaram uma espessura de película inferior a 15 µm 

(Gráfico 5.4). Um trabalho apontou espessura superior (±20 µm) para CRAs 

comerciais, quando avaliados após diferentes tempos de análise (1, 2 e 3 min) (81). 

Mesmo considerando que os valores do trabalho citado foram superiores aos valores 

encontrados no presente trabalho, os CRAs comerciais testados também se 

mantiveram dentro dos padrões que a ISO 4049 recomenda. 

 

Um alto grau de conversão combinado com a capacidade de formação de 

uma fina película de cimento permite inferir que os CRAs experimentais podem 

apresentar uma baixa degradação hidrolítica na cavidade oral. Em relação à sorção 

de fluidos, a literatura já demonstrou claramente que CRAs apresentam uma maior 

capacidade de sorção do que CRCs (17, 38, 82). Esta característica é explicada pelo 

fato dos CRAs apresentarem em sua formulação um MAA, que se comporta de 

maneira altamente hidrófila, além da água que é um veículo ionizador desses 

monômeros ácidos (7, 17). Portanto, os resultados do presente estudo corroboram 

com os da literatura, sendo que o grupo controle (41,0 µg/mm3) apresentou menor 

sorção de água em relação aos demais grupos 2MP (50,4 µg/mm3) e GDMAP (53,8 

µg/mm3) (Gráfico 5.2). 

 

Com relação à solubilidade dos cimentos em água, a literatura aponta que os 

CRCs têm menor solubilidade que os CRAs (17, 38, 82). No presente estudo o 

grupo controle (4,3 µg/mm3) gerou um resultado inferior de solubilidade, seguido 

respectivamente dos grupos 2MP (4,7 µg/mm3) e GDMAP (5,1 µg/mm3) (Gráfico 

5.3). A solubilidade medida para o grupo 2MP pode ser creditada à alta absorção de 

fluidos decorrente da sua hidrofilia e baixa estabilidade química após a formação das 

cadeias poliméricas (77, 83). O valor de solubilidade apresentado pelo grupo 
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GDMAP pode ser creditado ao baixo grau de conversão obtido em relação aos 

demais grupos. Portanto, pode-se supor que esse grupo apresentou um maior 

número de componentes não reagidos, que foram lixiviados após as constantes 

trocas de água durante 3 meses de armazenagem (84). 

 

Diversas metodologias de ensaios mecânicos são empregadas com o objetivo 

de analisar a adesão de cimentos resinosos em diferentes substratos. Os testes de 

tração convencional e microtração em área reduzida são caracterizados por gerarem 

altos níveis de tensão nos procedimentos realizados antes do teste propriamente 

dito, como o corte para obtenção das amostras (85). Essa metodologia é pouco 

indicada em testes de adesão às cerâmicas policristalinas (Y-TZP), pois estes 

materiais apresentam alta rigidez, o que dificulta ainda mais o procedimento de 

corte. Como metodologias alternativas, o teste de cisalhamento e microcisalhamento 

vem sendo apontados como testes que resultam em menor geração de defeitos e 

tensões na interface adesiva durante a confecção dos espécimes (86). Apesar disso, 

um estudo apontou por meio de elementos finitos que esses testes apresentam uma 

distribuição de tensões não homogêneas na interface adesiva, o que poderia gerar 

resultados de resistência de união sub ou superestimados (87).  

 

No presente estudo a resistência de união dos CRAs foi testada em dentina e 

em Y-TZP de forma independente, com o intuito da obtenção de resultados de 

adesão mais precisos em cada substrato. A adesão foi testada imediatamente e 

após um protocolo de envelhecimento em água destilada por 3 meses em estufa. 

Diversos protocolos de envelhecimentos estão sendo empregados atualmente para 

a avaliação da resistência de união. O método de armazenamento em água 

destilada a 37 ºC foi escolhido pois desejou-se avaliar apenas a degradação das 

possíveis ligações químicas entre os CRAs e os substratos. Em dentina (Gráfico 

5.7), quando a resistência de união foi avaliada na condição imediata, o grupo 

controle (35,7 MPa) apresentou resultados superiores de resistência de união aos 

valores dos demais grupos 2MP (29,8 MPa) e GDMAP (23,3 MPa). Estes resultados 

corroboram com estudos prévios que comprovam a efetiva retenção mecânica dos 

CRCs, através da hibridização dentinária (44, 45). Quando submetidos ao 

envelhecimento, a média do grupo controle (27,0 MPa) se manteve numericamente 

superior, mas sem diferença estatística em relação à mediado grupo GDMAP (24,1 
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MPa). O grupo 2MP (13,7 MPa), na condição de envelhecido, gerou o menor 

resultado de resistência de união.  

Apesar dos CRAs agirem apenas superficialmente na dentina e não formarem 

uma camada híbrida de qualidade tão boa (50), sugere-se que no presente estudo o 

MAA GDMAP tenha apresentado uma ligação química estável ao cálcio da 

hidroxiapatita. Mesmo que possa ter apresentado uma maior degradação hidrolítica 

e menor grau de conversão em relação ao grupo 2MP, o GDMAP foi capaz de 

promover uma adesão mais estável em dentina, após a armazenagem em água 

destilada por 3 meses. Em contrapartida o grupo 2MP se mostrou instável, não 

conseguindo gerar resultados satisfatórios de resistência de união.  

 

Em relação ao padrão de fratura após 3 meses de estocagem, os resultados 

do presente estudo corroboram com os resultados previamente publicados na 

literatura, onde o padrão misto se mostra mais predominante para o teste de 

cisalhamento (86). Na tabela 5.2 é possível observar que todos os grupos 

apresentaram 100% de fratura mista, quando avaliados na condição imediata e após 

3 meses em água. Estes resultados podem ser creditados à falta de homogeneidade 

na distribuição de tensões geradas durante o teste de microcisalhamento, o que 

provavelmente ocasionou um início de fratura no substrato cimento e não na 

interface adesiva (87).  

 

Ao analisar os resultados de resistência de união à Y-TZP, podemos notar 

alguns pontos em comum com a literatura. Os resultados de resistência de união 

obtidos na condição imediata foram superiores aos obtidos após o envelhecimento 

em água. Todos os grupos experimentais, independentemente da presença ou não 

do tratamento de superfície, apresentaram valores de resistência de união 

superiores a 20 MPa, o que é relatado na literatura como sendo clinicamente 

aceitável (66). Contudo, esses resultados imediatos não refletem o comportamento 

da junta adesiva cimento/Y-TZP a longo prazo, tendo em vista que quando 

submetidos ao envelhecimento, todos os grupos do presente estudo apresentaram 

falhas adesivas precoces ou baixíssimos valores de resistência de união. 

 

Os resultados obtidos estão de acordo com estudos prévios realizados, onde 

baixos valores de resistência de união foram observados para cerâmicas 
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policristalinas que não receberam nenhum tipo de tratamento superficial (61, 67, 68). 

A possibilidade de uma ligação química dos MAA com a superfície inerte da Y-TZP 

vem sendo sugerida (19). Entretanto, se existentes, tais ligações se apresentam 

ainda muito frágeis e instáveis a longo prazo. Quando analisados, os resultados de 

resistência de união à Y-TZP após o tratamento de superfície (Gráfico 5.9) foram 

contra resultados previamente publicados na literatura.  

 

Os resultados de resistência de união à Y-TZP após o tratamento de 

superfície (Gráfico 5.9) não estão de acordo com resultados previamente publicados 

na literatura. É relatado na literatura um aumento na resistência de união à cerâmica 

ácido-resistentes que receberam o tipo de tratamento de superfície empregado no 

presente trabalho (silicatização). Estes resultados são geralmente explicados com 

base no aumento da rugosidade superficial e possibilidade de ligação química à 

sílica deixada na superfície da Y-TZP por intermédio de um agente silano (56, 58, 

69, 70). A explicação provável dos resultados inferiores obtidos pode estar 

associada à metodologia empregada com o uso de tubos tipo tygons para o teste de 

microcisalhamento. Como nenhuma pressão foi realizada durante a aplicação do 

cimento, infere-se que uma pobre interação entre cimento e cerâmica tenha sido 

estabelecida. É  provável que a aplicação de pressão, como por exemplo por meio 

da cimentação de um cilindro ou bloco de resina/cerâmica sobre a Y-TZP, gere uma 

diminuição da espessura do cimento e consequentemente um menor número de 

bolhas presentes nesse material, aumentando o seu molhamento superficial (18). 

Essa melhor interação do cimento com a superfície da Y-TZP deve favorecer um 

aumento da resistência de união e diminuição da degradação hidrolítica, mas essa 

hipótese ainda precisa ser confirmada em um estudo subsequente. 

 

Os padrões de fratura observados para os espécimes de cimento/Y-TZP 

foram mistos para avaliações na condição imediata, independentemente do 

tratamento superficial, e adesivos para leituras feitas após o envelhecimento 

(Tabelas 5.3 e 5.4). Esses resultados estão de acordo com a literatura, onde o 

padrão de fratura adesivo é o mais comum, apontando uma baixa interação do 

cimento com a superfície da Y-TZP (86). Diante da frágil ligação química dos 

cimentos com a cerâmica e a alta absorção de fluídos dos CRAs, baixos valores de 
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resistência de união ainda são observados, quando a adesão de CRAs é testada em 

cerâmicas ácidos resistente. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Em relação ao grau de conversão, o grupo 2MP apresentou resultados 

semelhantes em comparação ao grupo controle. Entretanto, o grupo GDMAP gerou 

um valor de grau de conversão ligeiramente inferior aos demais. O pH dos grupos 

experimentais se mostrou mais ácido após 48 h de análise, o que colaborou para 

uma maior degradação hidrolítica ao longo do tempo em comparação ao grupo 

controle. A espessura de película formada não foi influenciada pela presença ou não 

de um MAA nas formulações. Portanto, a primeira hipótese de que o grau de 

conversão e as propriedades físico-químicas testadas seriam semelhantes para os 

grupos experimentais e controle foi parcialmente aceita.  

 

A adesão do grupo controle em dentina se mostrou estável e superior em 

relação aos demais grupos experimentais. Um importante ponto a ser destacado é a 

manutenção da resistência de união em dentina do grupo GDMAP após o 

envelhecimento em água. Este apresentou valores de resistência de união similares 

quando comparado de forma imediata e após 3 meses. Já o grupo 2MP não foi 

capaz de gerar resultados satisfatórios de resistência de união em dentina após a 

armazenagem. Já em Y-TZP todos os grupos apresentaram resultados significantes 

de resistência de união, independentemente do tratamento de superfície, quando 

avaliados de forma imediata. Contudo, após a estocagem, nenhum grupo na 

presença ou não do jateamento foi capaz de gerar resultados de resistência de 

união superiores a 3 MPa. Portanto, a hipótese nula de que todos os grupos 

apresentariam resultados de resistência de união similar em dentina e Y-TZP foi 

parcialmente aceita. 
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