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RESUMO 
 
 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características adesivas de dois tipos de 
geopolímero (G1 e G2) frente a cinco cimentos odontológicos de uso consagrado: 
dois convencionais – fosfato de zinco (FZ), ionômero de vidro (IV) – e três resinosos, 
sendo um deles fotopolimerizável – Relyx Veneer® (RV) –, e os demais, dual - Relyx 
ARC® (RA) e Relyx U200® (RU), este último,  autocondicionante. Previamente à 
execução dos ensaios, quarenta e cinco molares hígidos foram selecionados para 
estudo. Os elementos dentários foram seccionados na linha cervical, e a coroa foi 
dividida no sentido mésio-distal, gerando noventa hemi-coroas, que foram 
posicionadas na luz de um cano de PVC de 25mm de diâmetro. Nesse momento, 
elas foram incluídas em resina acrílica auto-polimerizável. Cada artefato foi 
desgastado, gerando um corpo de prova em forma de disco com 2mm de espessura. 
Em seguida, foram feitos preparos cavitários cônicos em dentina. Para cada cimento 
comercial, dez amostras foram utilizadas, e para os geopolímeros, vinte. Os 
compostos foram inseridos nesses preparos, evitando-se o extravasamento. 
Arbitrou-se um tempo de estocagem de 24 horas em condições de umidade relativa 
em temperatura ambiente para os cimentos comerciais e uma amostra de cada 
geopolímero (G1u e G2u). Para efeitos comparativos, outras dez amostras de cada 
geopolímero (G1s e G2s) foram armazenadas em ambiente seco durante o mesmo 
período, de modo a se conhecer suas adesões sem influência da umidade. A partir 
daí, foram executados ensaios de push-out em uma máquina universal. Os 
resultados foram submetidos aos testes de ANOVA e Tukey, que mostraram que as 
melhores resistências adesivas foram apresentadas por G2s, seguida por G1s. 
Dentre os cimentos convencionais, RV teve o melhor desempenho. G1u e G2u 
mostraram os níveis de adesão mais baixos, não tendo diferenças estatísticas entre 
si. Conclui-se que as características mecânicas dos cimentos geológicos se 
mostraram promissores, apesar de bastante susceptíveis à ação da umidade. O uso 
odontológico mais racional dos geopolímeros deve passar pela correção de seu 
caráter hidrossolúvel, de modo a se alcançar uma aplicabilidade clínica mais efetiva. 
 
 
 
Palavras-chave: Adesão; Cimentos odontológicos; Geopolímero. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The aim of this study was to evaluate the adhesive characteristics of two kinds of 
geopolymers (G1 and G2) among five well known cements used in Dentistry: two 
conventional self-cure cements – zinc phosphate (FZ), glass ionomer (IV) – and 
three resin -based cements, one of them with light cure – RelyX Veneer (RV) – 
whereas the other two are dual cements – RelyX ARC (RA) and RelyX U200 (RU), 
which is a self-adhesive product. Before the execution of the experiments 
themselves, forty-five non-carious molars were selected for afterwards analysis. The 
teeth were sectioned along the cervical line, and the crown was split along the 
mesial-distal line, creating 90 halves of teeth crowns. Each one was placed inside of 
the lumen of a segment of a regular 25mm PVC pipe. Once that was done, self-cure 
acrylic resin was poured into the pipes until the full submersion of the half crowns. 
Each block was transversally sliced, creating specimens in the shape of 2 mm thick 
discs. Thereupon, conic cavities were drilled into the dentin using a diamond bur. Ten 
samples were used for each cement and each geopolymer was used in twenty 
samples. These materials were inserted into these cavities, avoiding their overfill. 
Randomized 24h storage under relative wetness and room temperature for the self-
cure cements and one sample of each geopolymer (G1u and G2u) was set. As a 
matter of comparison, other ten samples of the geopolymer (G1s and G2s) were 
stocked in a dry room, for the same period of time, so that it could be possible to 
analyze its adhesion without the wetness influence. Afterwards, the push-out  
experiments were made in a universal testing machine. The results were made under 
the ANOVA and Tukey tests, which showed that the best adhesive strength were 
showed by G2S and followed by G1S. Among the resin cements, RV obtained the 
best performance. G1u and G2u showed the lowest adhesive levels, without any 
relevant statistical differences between them. The conclusion is that the geological 
cements mechanical characteristics are promising, although they’re very susceptible 
to wetness. The rational application of geopolymers in Dentistry must face an 
correction of is hidrosolubility, so that its clinical usage can reach a good 
effectiveness. 
 
 
  
Key words: Adhesion; Dentistry cements; Geopolymers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo da Odontologia é manter ou melhorar a qualidade de vida 

do paciente, seja através de prevenção de doenças, alívio da dor ou melhora 

mastigatória, fonética e estética. Para tanto, muitas vezes é imprescindível a 

reposição ou alteração da estrutura dentária existente. É nesse ponto que reside o 

interesse maior nos materiais dentários (ANUSAVICE, 2005; McCABE; WALLS, 

2008).  

As técnicas restauradoras de nossos dias procuram reduzir ao máximo o 

sacrifício do capital dentário, incorrendo em um desgaste mínimo, amparando-se na 

premissa de que “o melhor artefato para exercer o papel de um dente é o próprio 

dente”. Prova disso é que a Odontologia atual consagra uma atenção especial à 

estética e à preservação dos tecidos dentais, graças à adoção de materiais e de 

técnicas mais avançadas (GOUVÊA et al., 2008; BACHIEGA et al., 2010). Mesmo 

em casos em que há mutilação excessiva do dente, o remanescente dental pode ser 

preservado e reforçado através de restaurações confeccionadas a nível laboratorial, 

ao passo que sua adaptação ao elemento dental será dada por meio de técnicas e 

materiais adesivos (NAGAYASSU et al.,2006; TÜRKMEN et al.,2010). 

Para assegurar que a prótese e o dente não se separem, amparando-se em 

algum processo de união que resista às exigências mecânicas, químicas e 

biológicas impostas, faz-se uso dos cimentos odontológicos. Estes são materiais que 

têm a função de prover retenção da superfície interna de restaurações indiretas às 

irregularidades da estrutura dental (CAMPOS et al., 1999; ANUSAVICE, 2005), 

protegendo a margem do tecido remanescente de infiltração de fluidos orais e/ou de 

bactérias (BURKE, 2005; VILLALOBOS et al., 2010). 

Dada a multiplicidade de fatores envolvidos, a descoberta de um agente que 

satisfaça a todos esses requisitos é uma tarefa árdua. Defende-se que não há um 

cimento ideal para todas as situações clínicas, devendo-se avaliar caso a caso para 

que se possa usufruir melhor das propriedades de cada agente (FERNANDES-Jr et 

al.,2009). 
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Há uma gama crescente de produtos cimentantes que se prestam a esse fim, 

cada um com suas particularidades. Neste grupo, podem se destacar o hidróxido de 

cálcio, o óxido de zinco e eugenol, o fosfato de zinco, o ionômero de vidro, o 

ionômero de vidro modificado por resina, o cimento de policarboxilato e os cimentos 

resinosos (ANUSAVICE, 2005). 

Dentre esses materiais, o cimento de fosfato de zinco é um dos mais 

populares, e sua formulação permanece semelhante àquela introduzida há mais de 

um século. É o mais utilizado para as cimentações de coroas por apresentar baixo 

custo, facilidade de trabalho e boas propriedades mecânicas, sendo aquele com 

maior recuo clínico, servindo de referência para que novos sistemas possam ser 

comparados (GODOROVSKY; ZIDAN, 1992; ATTAR et al., 2003; ANUSAVICE, 

2005). No entanto, ainda apresenta limitações, como a união apenas por retenção 

micromecânica, provável irritação à polpa e ausência de atividade anticariogênica 

(WAHL, 2008; VILLALOBOS et al.,2010). 

O cimento de ionômero de vidro, por sua vez, ainda é utilizado com muita 

freqüência em cimentação de peças protéticas, principalmente em coroas totais, 

coroas metalocerâmicas e em coroas de porcelana pura reforçadas. Ainda assim, 

vem perdendo espaço para os cimentos resinosos, por conta de limitações 

mecânicas e estéticas (DIJKEN et al., 1998; GATEAU et al., 2001; JARDIM et al., 

2007). Apesar de sua resistência de união ser mais discreta do que a de outros 

sistemas, ela exibe maior perenidade, não decrescendo ao longo do tempo. Sua 

biocompatibilidade o habilita como material de proteção do complexo dentino-pulpar, 

embora não possa ser aplicado diretamente sobre a polpa, pois exerce atividade 

citotóxica (ANUSAVICE, 2005;). Provoca liberação de fluoretos por longo tempo, 

inibindo a formação de cáries secundárias, mas ainda demonstra um alto potencial 

de solubilidade (MOUNT, 1998; WAHL et al., 2008).  

Com o desenvolvimento dos sistemas adesivos, os cimentos resinosos 

alcançaram um lugar de destaque. Seu uso teve grande disseminação, graças à sua 

capacidade mais efetiva de unir restaurações indiretas à estrutura dentária, sem 

apresentar os inconvenientes característicos dos produtos convencionais (PRIETO 

et al., 2010). Apresentam propriedades que os diferenciam dos demais cimentos: 

sua performance é otimizada, dado o fato de exibirem capacidade de união 

micromecânica  e adesiva à estrutura dental       (TAY; PASHLEY, 2003); têm baixo 
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nível de solubilidade frente aos fluidos orais e maior estabilidade de 

armazenamento, incrementando sua vida útil; além  de oferecerem maior resistência 

ao desgaste que os outros compostos disponíveis comercialmente (GARCIA et al., 

2008; FERNANDES-JÚNIOR et al., 2009). 

Quando se pesam vantagens e desvantagens desses materiais, fica patente a 

inexistência de um agente cimentante com aplicabilidade clínica universal, 

suscitando o interesse para o desenvolvimento de substâncias adesivas alternativas 

(FERNANDES-Jr et al., 2009). Tendo em vista esta nova necessidade do mercado, 

substâncias de uso consagrado em outros setores, como construção civil e 

engenharia de materiais, têm sido testados e adaptados a condições que permitam 

seu uso na prática odontológica, tal qual ocorre com os polímeros inorgânicos 

(MENEZES-JÚNIOR, 2009). 

 Também conhecidos como polissialatos ou poli-silico-aluminatos, os 

geopolímeros foram descritos pela primeira vez por Davidovits, em 1988. 

Apresentam propriedades mecânicas particulares, como: boas condições de 

trabalho e de resistência à fratura, que permitem antever seu grande potencial de 

aplicabilidade como aglomerante; pega rápida; e resistência ao ataque químico e ao 

calor (DAVIDOVITS, 1988). Suas características adesivas também já foram 

extensamente descritas na literatura (MARINHO, 2004; DUXTON, 2006; SILVA, 

2008). 

No entanto, antes da extrapolação para o uso clínico, há uma série de 

requisitos que os materiais devem preencher. Para isso, são realizadas pesquisas 

científicas exaustivas acerca de suas propriedades físicas, químicas e biológicas, de 

modo a lhes aportar segurança e eficiência (GOUVÊA et al., 2008).  

Uma vez que já foram observadas nos geopolímeros características de 

resistência, durabilidade, atividade antimicrobiana, baixa citotoxicidade e 

biocompatibilidade (MENEZES-JÚNIOR, 2009), intuito desse trabalho foi avaliar as 

propriedades de união de duas composições de geopolímero frente à dentina, 

através do ensaio de push-out, tomando por referência marcas comerciais de fosfato 

de zinco, ionômero de vidro e os cimentos resinosos Relyx Veneer®, Relyx ARC® e 

Relyx U200®.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

 Avaliar as propriedades de união de duas formulações de geopolímeros à 

dentina humana. 

 

1.1.2 Específicos 

 

-  Comparar a união à dentina dos geopolímeros com a de cimentos 

odontológicos convencionais; 

 

- Relacionar o potencial de união à dentina dos geopolímeros com a de 

cimentos odontológicos resinosos; 

 

- Confrontar o comportamento cimentante das formulações de geopolímero 

estudadas quando armazenadas em ambiente seco e quando em 

umidade relativa; 

 

- Comparar a capacidade de união à dentina dos cimentos testados entre si. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A Odontologia é uma ciência que busca melhorar a qualidade de vida do 

paciente. Tal objetivo pode ser obtido de diversas formas: pela promoção da saúde 

dos tecidos bucais, pelo controle de sintomatologias decorrentes de processos 

mórbidos, passando pelo ajuste da fisiologia do aparelho estomatognático, 

aperfeiçoamento da qualidade fonética do paciente e harmonização de sua estética 

facial (ANUSAVICE, 2005). 

A cárie dentária é historicamente considerada a maior participante no 

contingente de afecções orais em todo o mundo, sendo responsável por perdas 

dentárias precoces e mutilações extensas nos maxilares. A despeito da 

possibilidade de prevenção desse fenômeno, uma vez o elemento cariado, o 

tratamento se impõe: quando possível, os tecidos doentes são removidos e o dente 

é restaurado com um material apropriado; quando não, a exodontia se faz 

necessária (FLEMING et al., 2003; WHO, 2009). Atualmente, uma mutilação 

excessiva de um dente não torna mandatória sua perda: uma vez que o sacrifício 

tecidual impossibilitou sua reconstrução direta, pode-se lançar mão das técnicas 

indiretas, onde se procura reforçar o remanescente dental através de restaurações 

confeccionadas a nível laboratorial. Diversos autores sugerem que esses 

procedimentos apresentam maior nível de precisão, havendo maior respeito à 

anatomia, melhor relação oclusal e pontos de contato mais preservados. Soma-se a 

isso a maior resistência mecânica apresentada pelos métodos indiretos 

(NAGAYASSU et al.,2006; BACHIEGA et al., 2010; TÜRKMEN et al.,2010). 

Quando o profissional se lança na busca do restabelecimento ou de uma 

melhora das arcadas dentárias, numerosas estratégias podem estar envolvidas 

nesse objetivo. Em função da necessidade da construção de um sorriso harmonioso 

e funcional, o cirurgião-dentista depara-se constantemente com o surgimento de 

novas técnicas e de novos produtos restauradores (GOUVÊA et al., 2008), os quais 

devem apresentar qualidade estética e propriedades mecânicas suficientes para 

suportar as forças abrasivas e mastigatórias durante a sua função (SOUTO-MAIOR 

et al., 2010). Mais ainda: para que esses materiais possam interagir com os tecidos 

vivos com segurança, devem seguir certas exigências. A ciência dos materiais 
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dentários envolve o estudo da composição e das propriedades dos materiais, e a 

maneira que eles vão interagir no meio onde serão inseridos. Só então, a seleção 

dos materiais para cada aplicação dada poderá ser empreendida com confiança e 

critério (McCABE; WALLS, 2008). 

 A seleção dos compostos é baseada em resultados obtidos em ensaios 

mecânicos, observações empíricas e experiência clínica. Os ensaios mecânicos são 

realizados com corpos de prova de formas e dimensões padronizadas, testados em 

máquinas e equipamentos especiais, a fim de determinar o comportamento e as 

condições de carregamento capazes de produzir deformação e fratura dos materiais 

(ELIAS; LOPES, 2007). Vários testes podem ser usados para caracterizar um 

composto. Muitas vezes, tais experimentos podem ser preditivos da probabilidade de 

sucesso de um dado material. Entretanto, na maioria dos casos, eles apenas 

demonstram, em certa medida, seu comportamento quando submetido a uma 

situação específica (FERRACANE, 2001). Mas, isso não quer dizer que submeter 

um material a uma bateria de ensaios seja desperdício de tempo.  Quando se 

observam os testes realizados para pesquisar o comportamento de um composto, 

fica patente a relevância dos dados obtidos para o estudo de sua aplicabilidade 

clínica (GOUVÊA et al., 2008). A partir desse momento, as informações obtidas 

permitirão a busca pelo desenvolvimento de um produto com potencial 

aproveitamento comercial. Nunca é demais lembrar que, para que o uso clínico de 

uma substância seja permitido, seu comportamento in vitro já deverá estar 

totalmente desvendado (FERRACANE, 2001; McCABE; WALLS, 2008). 

Quando um material é inserido ou colocado em contato com o corpo humano, 

ele é, em geral, chamado de biomaterial. Por definição, ele é um material não vivo 

destinado a interagir com sistemas biológicos. Ao lado dos implantes estruturais - 

como os implantes orais e as próteses articulares - e dos implantes 

cardiovasculares, os materiais dentários são os principais biomateriais em uso no 

corpo humano (VAN NOORT, 2010). O principal desafio tem sido o desenvolvimento 

e a seleção de materiais que tenham caráter biocompatível, que sejam duráveis e 

capazes de suportar as condições insalubres do ecossistema oral, tais como as 

variações bruscas de pH, de temperatura, as exigências mecânicas constantes e a 

interação entre diferentes coeficientes de expansão térmica (ANUSAVICE, 2005).  
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Sendo assim, para que um material seja empregado no meio bucal, ele 

deverá atender a requisitos bem específicos. Ferracane (2001) elencou os requisitos 

ideais de um bom material odontológico: 

 
a) Biocompatibilidade: não pode apresentar toxicidade, nem ser irritante para 

os tecidos orais ou ter caráter alergênico; 

b) Características mecânicas estáveis e duráveis: é imperioso que tenha boa 

resistência física, seja resistente a fraturas e seja compacto; 

c) Resistência à corrosão e a compostos químicos: precisa ter boa 

perenidade, não se deteriorando ao longo do tempo; 

d) Boa estabilidade dimensional: deve ser minimamente afetado pela 

temperatura; 

e) Mínima condutibilidade térmica e elétrica: deve apresentar comportamento 

isolante, protegendo os tecidos de estímulos indesejáveis; 

f) Boa característica estética: deve mimetizar os tecidos orais adjacentes; 

g) Fácil manipulação: deve ser de fácil preparo e manuseio, exigindo um 

mínimo de tempo e esforço; 

h) Estímulo sensorial agradável: o ideal é que tenha o mínimo de sabor ou 

odor; 

i) Fácil manutenção: sua limpeza deve ser facilitada, e deve permitir 

reparações posteriores; 

j) Boa relação custo / benefício: deve ser acessível para o paciente; 

k) Aderência aos tecidos: é essencial que promova uma união firme, estável 

e durável, de modo que haja um bom selamento e uma retenção eficiente. 

 

Posto isso, pode-se afirmar que não há um material que atenda globalmente a 

todas as exigências desejáveis para um produto de uso odontológico (FERNANDES-

Jr et al., 2009). Desse modo, o que se busca é aproveitar as propriedades inerentes 
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a cada material, adequando-os às diferentes situações clínicas possíveis, esgotando 

suas possibilidades de uso, de modo a aperfeiçoar continuamente o 

desenvolvimento das ciências odontológicas (WHO, 2009). Observa-se que o 

número de substâncias disponíveis no comércio aumenta exponencialmente, e é 

cada vez mais importante para o dentista estar protegido de resultados indesejáveis 

relacionados a produtos que não tenham sido convenientemente avaliados. 

Observações laboratoriais podem ser usadas para se conhecer a viabilidade de 

alguns compostos. É importante que tais resultados possam ser correlacionados 

com a experiência clínica, de modo a enriquecer os dados obtidos (GOUVÊA et al., 

2008; McCABE; WALLS, 2008). 

Alguns parâmetros são importantes para conhecer o comportamento de 

materiais com potencial aplicabilidade em Odontologia. As propriedades físicas são 

aquelas baseadas nas leis da mecânica, acústica, ótica, termodinâmica, eletricidade, 

magnetismo, radiação, estrutura atômica ou fenômenos nucleares. Elas são 

numerosas e têm um nível de influência variável sobre a adequação de uma 

substância em ambiente oral (ANUSAVICE, 2005). Assim, já é conhecido que 

materiais que se destinam a um uso prolongado nos tecidos vivos, mais 

precisamente nas estruturas orais, tenderão a resistir melhor se apresentarem um 

comportamento atômico passivo, desenvolvendo um mínimo de interação com o 

meio circundante, tendendo a manter sua integridade estrutural com pouca 

degradação ao longo do tempo (McCABE et al., 2009).  

Por sua vez, as propriedades mecânicas propriamente ditas são aquelas que 

tratam da energia e das forças, bem como de seus efeitos sobre os corpos. Assim, 

elas enfatizam a resistência, que reflete o quanto um material é capaz de suportar 

até que sofra fratura ou deformação sob uma força aplicada. A deformação pode ser 

reversível (elástica) ou irreversível (plástica), e as propriedades mecânicas 

observam qual força será necessária para atingir cada um dos estágios. Um bom 

coeficiente de resistência pode indicar que o material é capaz de atender às 

exigências mecânicas a que está submetido de forma adequada, segura e por um 

período razoável (ANUSAVICE, 2005). Em algumas situações, espera-se que um 

material tenha capacidade de escoamento suficiente para se insinuar em espaços 

diminutos, como ocorre nos materiais de moldagem.  Em outros casos, eles 

precisam ser rígidos a ponto de suportar vetores de forças elevados sem sofrer 
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fraturas, ou mesmo suportar grandes cargas sem sofrer deformações, a exemplo 

dos compostos restauradores (McCABE; WALLS, 2008). 

A correta seleção e utilização de um material odontológico está diretamente 

ligado à experiência do cirurgião-dentista e ao conhecimento das propriedades dos 

compostos. Em boa parte de sua rotina, o dentista se dedica ao manejo de materiais 

dentários, e não é exagero afirmar que o sucesso ou o fracasso de seu trabalho 

pode ser creditado, em parte, a uma escolha acertada desses produtos, além de seu 

processamento correto. A inobservância de um tempo de presa, a contaminação 

pelos fluidos orais ou o acondicionamento inadequado de uma substância pode 

resultar no fracasso completo de um trabalho. Tais fatos demonstram o quanto a 

sensibilidade técnica dos compostos pode influenciar o resultado obtido nos 

procedimentos, bem como de que maneira os grupos de materiais vão ter 

características que os singularizam  (McCABE; WALLS, 2008). 

Partindo dessa reflexão, fica fácil entender que a compreensão integral dos 

diversos materiais usados para fins odontológicos não se mostra uma tarefa simples. 

É comum que um mesmo princípio ativo possa ser adotado por diversos produtos, 

cada um se destinando a um fim específico (VILLALOBOS et al., 2009). Em 

contraste, uma mesma substância pode ser combinada de maneiras diferentes, com 

o intuito de se aperfeiçoar uma dada aplicabilidade: inúmeros sistemas adesivos 

usam o ácido fosfórico em diferentes concentrações e adicionados a formulações 

diversas, sempre com o intuito de funcionar como condicionador dos tecidos, 

desmineralizando a dentina e permitindo que os monômeros de menor tamanho 

molecular penetrem nos túbulos dentinários abertos, formando pontes entre a resina 

e a camada híbrida (REIS  et al., 2011). 

Para que esse entendimento dos compostos com uso odontológico seja 

simplificado, eles foram divididos em classes, de acordo com as finalidades para as 

quais forem destinados: são representadas pelos materiais dentários auxiliares, 

preventivos e restauradores. 

Os materiais dentários auxiliares são aqueles usados no processo de 

fabricação de próteses dentárias ou aparelhos, a exemplo de soluções de 

condicionamento ácido, materiais para moldagem, dentre outros; os materiais 
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preventivos são compostos por numerosos representantes, buscando, 

principalmente, prevenir ou inibir a progressão da cárie dentária, como o flúor 

odontológico; materiais restauradores são todos os componentes sintéticos capazes 

de reparar ou substituir a estrutura dentária. Podem ter caráter provisório ou 

definitivo. Dividem-se em materiais restauradores indiretos, que são utilizados 

indiretamente em fundições ou outras réplicas de dentes ou tecidos, sendo aplicados 

em seguida nas estruturas orais. O ouro e outras ligas metálicas são representantes 

dessa classe. Já os diretos são aqueles manipulados intra-oralmente para 

confeccionar restaurações ou próteses diretamente sobre os dentes ou tecidos. As 

resinas compostas e os cimentos odontológicos representam essa classe 

(ANUSAVICE, 2005). 

 

2.1 Cimentos Odontológicos 

 

A Odontologia moderna concentra seus esforços no aprimoramento das 

restaurações estéticas, especialmente nas reconstruções em cerâmica, a exemplo 

das coroas em cerâmica pura, inlays, onlays e veneers. Uma característica desejável 

para a obtenção de uma boa perenidade da reconstrução protética é a manutenção 

de um vedamento marginal adequado, impedindo a penetração de fluidos orais, íons 

e microorganismos, passíveis de promover processos deletérios. A obtenção do 

selado marginal contribuirá para a manutenção das propriedades físicas e biológicas 

das estruturas que estão sendo unidas (PADILHA et al., 2003; BURKE, 2005; 

VILLALOBOS et al.,2010). Essa situação ideal pode ser obtida através do uso do 

cimento como agente intermediário, promovendo retenção entre a peça e o dente 

(SEGALLA et al.,   2004).   

Podemos conceituar cimento como uma substância que promove a união de 

duas superfícies, ao passo que a cimentação é definida como o uso de uma 

substância moldável que tem por objetivo selar ou unir duas partes, mantendo-as 

juntas (CAMPOS et al., 1999; ANUSAVICE, 2005).  

Em Odontologia, o termo cimentação assume um significado mais particular: 

segundo esse aspecto, cimentação é um procedimento técnico através do qual se 
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procura fixar uma restauração construída fora da boca, por via indireta, em dentes 

convenientemente  preparados, por intermédio de um material cimentante, cujo 

desempenho influencia diretamente o sucesso clínico do tratamento e a longevidade 

das restaurações indiretas (PADILHA et al., 2003; GOUVÊA et al., 2008; BACHIEGA 

et al.,2010; NAGAYASSU et al., 2010; KESRAK; LEEVAILOJ, 2012; IGLESIAS et 

al., 2012).  

O mecanismo de ação dos cimentos, geralmente, vem acompanhado de um 

processo químico, onde haverá a mudança de um estado fluido e moldável inicial 

para um estado mais rígido secundariamente. É essa solidificação que possibilitará 

que o material, que já havia se amoldado às irregularidades da superfície dental 

durante a fase plástica, promova uma retenção nessa interface cimento-dente, 

solidarizando esse conjunto (BURKE, 2005). Os cimentos devem exibir uma 

viscosidade suficientemente baixa para escoarem ao longo da interface entre os 

tecidos duros e o componente restaurador, e devem ser capazes de molhar ambas 

as superfícies para mantê-los solidários e apresentarem solidificação em um tempo 

razoável.  A partir desse momento, eles ganham resistência suficiente para serem 

usados como uma base, como um material restaurador para restaurações 

permanentes ou temporárias, ou como um agente de cimentação (ANUSAVICE, 

2005). 

Para que um material possa ser usado como agente cimentante, ele precisa 

atender a alguns requisitos essenciais. Inicialmente, deve ser biocompatível, uma 

vez que estará em íntimo contato com tecidos vivos e estará sujeito à dissolução 

pela saliva; deve apresentar um bom nível de resistência, já que está diretamente 

submetido às imposições das forças mastigatórias; por fim, é necessário que tenha 

uma manipulação fácil, permitindo a simplificação das etapas do trabalho 

(BACHIEGA et al., 2010).  

Desse modo, o conhecimento dos aspectos gerais dos cimentos é de 

fundamental importância, e uma inobservância nesse sentido poderá comprometer o 

desempenho clínico desses compostos e, consequentemente, a sobrevida útil do 

trabalho protético a longo prazo (GOUVÊA et al., 2008). Assim exposto, para que se 

compreenda essa classe de materiais, é fundamental que se observe um conceito 

em particular: a adesão.   
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2.2 Cimento de Fosfato de Zinco 

 

Muitos autores que mediram a resistência ao deslocamento dos cimentos em 

suas pesquisas chamaram-na de força de adesão à dentina. Entretanto, adesão é 

definida como a atração molecular ou atômica entre duas superfícies que se tocam, 

causada pela força de atração interfacial existente entre as moléculas ou átomos 

dos dois materiais (ANUSAVICE, 2005). Alguns materiais exercem capacidade de 

união através de mecanismos físicos, onde o cimento penetra nas irregularidades 

das superfícies do dente e da restauração, mantendo as estruturas solidarizadas, 

fenômeno este denominado retenção micromecânica (NAGAYASSU et al., 2006). 

Mesmo nos casos em que o termo união ou ligação mecânica seria favorável, a 

maioria dos autores usa a palavra adesão como sinônimo para o embricamento 

mecânico, em virtude da inexistência de cimentos verdadeiramente adesivos em 

odontologia (ANUSAVICE, 2005). Para ampliar essa força de ligação, pode-se 

recorrer a tratamentos de superfície, que alteram a textura das superfícies dos 

elementos, aumentando sua rugosidade e promovendo um melhor ajuste 

(NAGAYASSU et al., 2006). 

O fosfato de zinco representa o mais antigo dos compostos cimentantes. É 

aquele com mais longo tempo de experimentação e, por conseguinte, possui um 

grande contingente de estudos analisando suas características. É de fácil obtenção 

comercial e, por conseguinte, tem alto grau de aceitação pelos profissionais. 

(TOLEDO at al., 2010). Sua atual importância científica se dá, principalmente, por 

representar um padrão de escolha para comparação com os novos sistemas de 

cimentação (GOUVÊA et al., 2008). 

Sua apresentação comercial se dá sob a forma de pó e líquido. O pó é 

composto principalmente por óxido de zinco e óxido de magnésio, ao passo que o 

líquido é formado por ácido fosfórico, água, fosfato de alumínio e fosfato de zinco. 

Quanto menores as partículas do pó, mais rápida será a presa do produto, enquanto 

que a água controla a ionização do ácido, o que, de maneira geral, influencia a 

velocidade da reação (ácido-base) do líquido-pó. Defende-se que um maior tamanho 

das partículas afeta negativamente a resistência dos cimentos, aumentando seu 

coeficiente de contração e seu nível de solubilidade (ANUSAVICE, 2005; WAHL et 

al., 2008).  
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Quando o pó é adicionado ao líquido, o ácido fosfórico ataca a superfície das 

partículas e libera íons zinco para o líquido. O alumínio, que forma um complexo 

com o ácido fosfórico, reage com o zinco, produzindo um gel de aluminiofosfato de 

zinco sobre a superfície da porção remanescente das partículas. Dessa forma, o 

cimento que já tomou presa é uma estrutura composta por núcleos constituídos de 

partículas de óxido de zinco que não reagiram, embebidas em uma matriz coesiva e 

amorfa de aluminofosfato de zinco (ANUSAVICE, 2005). 

O fosfato de zinco tem ativação essencialmente química, permitindo que sua 

reação de presa ocorra de maneira constante em toda a restauração, contribuindo 

para o sucesso do procedimento (GOUVÊA et al., 2008). Partindo da presa do 

material, que se acomodou às irregularidades da superfície, haverá sua retenção, 

por meio de retenção micromecânica, sem qualquer interação química entre as 

partes. Tal união ocorre de maneira efetiva, pois o fosfato de zinco apresenta ótimas 

propriedades mecânicas e um módulo de elasticidade bastante favorável, devido ao 

tamanho diminuto de suas partículas. Desse modo, ele apresenta uma melhor 

resistência à tensão que outros cimentos da mesma classe, como o óxido de zinco, 

que tem partículas de maior diâmetro (WAHL et al., 2008).  

Cimentos convencionais ainda são extensamente usados, contudo sua alta 

solubilidade e sua menor força de adesão, quando comparados aos materiais com 

união química, desencorajam seu uso (ANDREATTA FILHO et al., 2008; 

FERNANDES JR. et al., 2009). Uma grande preocupação que cerca os cimentos 

convencionais – a exemplo do fosfato de zinco – é seu alto índice de solubilidade. A 

presença de desajuste marginal poderá promover o contato do agente de 

cimentação com o meio bucal, causando a dissolução do cimento, o crescimento de 

biofilme e, em consequência, um aumento da irritação aos tecidos periodontais e 

pulpares, comprometendo a perenidade da restauração protética e do dente suporte 

(FERNANDES JR. et al., 2009).   

À parte das limitações do fosfato de zinco, como a união apenas por retenção 

micromecânica, provável irritação à polpa e ausência de atividade anticariogênica, 

ele segue sendo considerado um bom material cimentante (CONSANI et al., 2003; 

VILLALOBOS et al.,2010). Os sistemas cimentantes mais modernos reúnem 

propriedades mecânicas e químicas superiores, quando comparados ao fosfato de 
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zinco, além de atenderem a requisitos estéticos e possuírem um caráter adesivo 

propriamente dito (GOUVÊA et al., 2008). Ainda assim, de nada adiantará um 

sistema adesivo de última geração para uso na retenção de coroas metálicas, por 

exemplo, já que a estratégia preponderante para sua estabilidade será dada por meios 

mecânicos. Nesse sentido, o fosfato de zinco está plenamente validado para essa ordem 

de situações clínicas (CONSANI et al., 2003).  

Se for levado em questão o baixo custo, a praticidade de sua manipulação e a 

previsibilidade de seu comportamento, fica patente que o fosfato de zinco se  

mostra um material adequado para variados casos de reabilitação protética, desde 

que haja respeito a suas limitações técnicas e que seu uso seja norteado por 

critérios rigorosos. 

 

2.3 Cimento de Ionômero de Vidro  

 

Um dos objetivos da Odontologia Restauradora é a preservação dos tecidos 

dentários sadios, assim como a recomposição do tecido perdido, buscando, através 

do emprego de materiais adequados e técnicas bem conduzidas, evitar recidivas ou 

mesmo aparecimento de novas cáries. Dentre esses materiais, os que mais se 

destacam são os compostos de ionômero de vidro (FOOK et al., 2008). Estes foram 

substituindo gradativamente o uso do amálgama de prata na clínica restauradora, 

visto que não apresenta os riscos à saúde prporcionados pelo mercúrio (HÜBEL; 

MEJÀRE, 2003). 

Ionômero de vidro é o nome genérico de um grupo de materiais baseados na 

reação do pó de vidro de silicato e do ácido poliacrílico. Inicialmente, foi planejado 

para a realização de restaurações estéticas em dentes anteriores. Em virtude de sua 

adesão à estrutura dentária e seu potencial para prevenir cáries, os tipos de 

ionômero aumentaram e passaram a incluir como indicação o uso como agentes de 

cimentação, selantes de sulcos e fissuras, forramentos e bases, núcleos de 

preenchimento e restaurações intermediárias (ANUSAVICE, 2005). Sendo assim, 

além da retenção física, esses compostos têm a propriedade de se ligar 

quimicamente às estruturas interpostas, servindo como um agente intermediário de 
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união e multiplicando a força adesiva entre elas de forma mais efetiva 

(NAGAYASSU et al., 2006). 

Esses materiais têm um uso universalmente aceito devido a suas excelentes 

propriedades: apresentam grande capacidade de adesão ao esmalte e à dentina; 

exercem atividade anticariogênica; combatem a formação de biofilme; e são 

biologicamente compatíveis (VILLALOBOS et al., 2010). Além disso, em pouco 

tempo, alcançam a neutralidade; sua apresentação estética é favorável, 

aproximando-se da aparência do esmalte dentário; apresentam rigidez semelhante à 

dentina além de alta resistência compressiva, sendo, portanto, suficientemente 

robustos para suportar as exigências mastigatórias; têm equilíbrio químico e 

dimensional, com os valores de estabilidade e desintegração mais baixos dentre 

todos os cimentos; e, por fim, sua manipulação é simples, tornando seu emprego 

mais prático (HÜBEL; MEJÀRE, 2003; JARDIM et al., 2007).  

O cimento de ionômero de vidro possui apresentação em pó e líquido.  

Segundo alguns trabalhos, um dos inconvenientes disso é que as proporções 

relativas dos constituintes usados no preparo serão determinadas pela experiência 

do operador, e a razão entre ambos será variável, logo sujeita a falhas (FLEMING; 

NARAYAN, 2003; FLEMING et al., 2003).  Quando pó e líquido são misturados para 

formar uma pasta, o ácido condiciona a superfície das partículas de vidro, e íons 

cálcio, alumínio, sódio e fluoreto são liberados em um meio aquoso. A proporção de 

partículas de vidro não reagida é revestida pelo gel de sílica que se desenvolve 

durante a remoção de cátions da superfície das partículas. Assim, o cimento que 

tomou presa consiste em um aglomerado de partículas do pó que não reagiram, 

envolvidas por um gel de sílica em uma matriz amorfa de polissais de cálcio e 

alumínio hidratados (ANUSAVICE, 2005). 

Desvantagens ligadas a esse cimento englobam, ainda, a reação de presa 

excessivamente lenta e à desidratação durante as fases precoces da cura (HÜBEL; 

MEJÀRE, 2003). Villalobos et al. (2010) remarcam, também, que suas propriedades 

mecânicas são sofríveis para uso em restaurações definitivas. A sensibilidade à 

umidade e a baixa resistência imediata também são descritas (ANUSAVICE, 2005). 

A partir desses fatos, pesquisas foram feitas, a fim de aperfeiçoar esse 

material, procurando manter suas características positivas e eliminar as limitações 
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existente que interferem no seu uso. Surgiram, assim, novas formulações dos 

cimentos ionoméricos (ANUSAVICE, 2005):  

Cimentos de ionômero de vidro reforçados por metal: incorporação física de 

pó de prata de liga de amálgama de fase dispersa ao pó de vidro reforçam os 

ionômeros convencionais.  Mesmo assim, tem baixa tenacidade à fratura e natureza 

friável. 

Cimento ionômero de vidro convencional de alta viscosidade: foi desenvolvido 

para o uso em condições adversas, a exemplo de regiões pouco desenvolvidas ou 

locais com pouca infra-estrutura. Deve ser considerado restaurador em dentes 

decíduos e um restaurador intermediário em permanentes posteriores. 

Cimento ionômero de vidro modificado por resina (ionômero híbrido): grupos 

funcionais polimerizáveis podem ser adicionados para conceder uma presa mais 

rápida, quando ativados por luz ou quimicamente. São considerados de dupla 

ativação se somente um mecanismo de polimerização for usado; se dois 

mecanismos forem usados, serão cimentos de tripla ativação. Suas aplicações 

clínicas incluem seu uso para forramentos, selantes de fissuras, bases, núcleos de 

preenchimento, restauradores, adesivos para bráquetes ortodônticos, materiais de 

reparo para cúspides e obturação retrógrada em apicetomias.  

Desde o advento dos ionômeros, suas aplicações foram sendo ampliadas ao 

longo do tempo. A experiência clínica definiu suas vantagens e desvantagens 

direcionando a necessidade de modificações. Isso resultou em formulações mais 

eficazes e em técnicas mais definidas. Mesmo tendo-se em mente as dificuldades 

inerentes à elaboração de um material ideal, os estudos intensivos dedicados aos 

sistemas ionoméricos poderão levar a aperfeiçoamentos capazes confirmá-lo como 

um cimento de destaque na clínica odontológica (NAGAJARA; KISHORE, 2005).  
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2.4 Cimentos Resinosos 

 

Desde os primórdios da “era adesiva” em 1955, notou-se um constante 

aprimoramento da Odontologia de uma maneira universal. Neste momento, com o 

surgimento da técnica do condicionamento ácido de esmalte desenvolvida por 

Buonocore, tornou-se possível a realização de procedimentos mais estéticos, 

conservadores e preventivos, amparando-se em preceitos válidos até os dias atuais. 

Os materiais de fixação também apresentaram contínua evolução e, com o advento 

dos cimentos à base de resina, problemas como resistência de união, resistência ao 

desgaste, dentre outros, puderam ser contornados em relação aos cimentos de 

fosfato de zinco, que atendiam aos requisitos mecânicos, mas sofriam uma 

solubilidade relativamente alta em ambiente bucal (PRAKKI; CARVALHO, 2001; 

GARCIA et. al., 2007). 

A busca pela estética tem proporcionado o desenvolvimento de técnicas e 

materiais com melhores propriedades para serem utilizados na cimentação de 

restaurações indiretas. Técnicas adesivas usando materiais esteticamente aceitáveis 

são frequentemente solicitados pelos pacientes, e os cimentos adesivos resinosos 

atendem plenamente a esses requisitos (PADILHA et al., 2003), pois, além de 

apresentarem características superiores aos materiais predecessores, permitem a 

obtenção de uma união química quando em associação ao agente de união aplicado 

sobre a superfície do dente e do material restaurador (MESE et al., 2008; TÜRKMEN 

et al, 2010). 

Segundo Burke (2005), os cimentos resinosos são materiais de cimentação 

ativos, capazes de união com o esmalte, dentina e a superfície da restauração 

indireta. O uso da resina composta no procedimento de cimentação proporcionou 

vantagens como baixa solubilidade e propriedades mecânicas superiores em relação 

aos cimentos à base de água, além de ser um material mais estético, com tempo de 

trabalho estendido e um nível reduzido de porosidades. O tamanho diminuto de suas 

partículas eleva suas propriedades mecânicas (MAK et al., 2002; GARCIA et al., 

2008; GOUVÊA et al., 2008;  FERNANDES-JÚNIOR et al., 2009).  

A composição da maioria dos cimentos resinosos é semelhante àquela das 

resinas compostas restauradoras: uma matriz resinosa com partículas de carga 
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inorgânicas tratadas com silano. As cargas são as mesmas usadas nas resinas 

compostas, ou seja, sílica ou partículas de vidro e/ou sílica coloidal usada nas 

resinas microparticuladas. O monômero adesivo incorporado no sistema adesivo e 

no cimento resinoso incluem o HEMA, 4-META e um organofosfato como o ácido 

fosfórico, e é considerado irritante à polpa (ANUSAVICE, 2005).  

Esses cimentos variam em composição e manuseio, de acordo com a 

finalidade a que se destinam. Há uma grande variação nas propriedades de um para 

o outro, estando elas associadas às diferenças de composição, às concentrações do 

diluente e ao conteúdo das cargas (ANUSAVICE, 2005). De acordo com o tipo de 

partículas, podem ser microparticulados ou híbridos. Os primeiros possuem 

partículas com tamanho médio de 0,04µm, e seu conteúdo varia de 46 a 48% de 

volume; os últimos apresentam partículas com tamanho médio de 0,6 a 2,4 µm, e 

seu conteúdo em volume varia de 52 a 60% (GOUVÊA et al., 2008). 

A maior parte da superfície de um preparo cavitário para uma prótese fixa é 

representada por dentina. Neste caso, a maioria dos cimentos resinosos requerem 

um sistema adesivo de dentina para promover a adesão à estrutura dentária 

(ANUSAVICE, 2005). A despeito de uma maior facilidade de adesão ao esmalte 

dentário nos primeiros cimentos adesivos, os avanços desses materiais buscaram 

uma melhor ligação aos tecidos dentinários, trazendo melhores resultados 

laboratoriais, confirmados pela experiência clínica. Durante essa evolução, os 

adesivos dentinários de um passo foram substituídos por sistemas de dois e três 

passos, levando a um manuseio mais minucioso, complexo e sujeito a erros (VAN 

MEERBEEK et al., 2001).  

Quanto à sua estratégia de adesão, os cimentos resinosos podem ser 

também classificados em condiciona-e-lava (etch-and-rinse) e autocondicionantes 

(self-etch) (VAN MEERBEEK et al., 2003). A técnica condiciona-e-lava simplificada 

envolve dois passos: condicionamento ácido seguido da aplicação da mistura do 

primer e do adesivo. Quando da adesão na dentina, as etapas de lavagem e 

secagem tornam essa técnica mais susceptível a erros de operação, podendo 

diminuir o potencial de união. Hoje, com o alcance de uma eficácia clínica 

satisfatória pelos adesivos universais, os estudos mais recentes estão levando a 

indústria a concentrar seus esforços no intuito de simplificar os processos de adesão 
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de vários passos, reduzindo sua sensibilidade a erros e sua susceptibilidade a 

interferências na técnica (CONSANI et al., 2003; VAN MEERBEEK et al., 2003; 

GARCIA et al., 2007).  

Os sistemas autocondicionantes ou em fase única envolvem um só 

procedimento: eles têm soluções monoméricas ácidas que condicionam, preparam e 

promovem a adesão a um só tempo (TAY; PASHLEY, 2003; DE MUNK et al., 2005). 

Desse modo, são eliminados tempos clínicos críticos como a lavagem e a secagem, 

reduzindo a sensibilidade técnica (AGUIAR et al., 2009). Eles são utilizados no 

substrato seco e não requerem a fase do condicionamento com ácido fosfórico, o 

que diminui o tempo de aplicação, e também reduz significativamente o risco de 

incorporação de erros durante a aplicação e manipulação (VAN MEERBEEK et al., 

2003). Outra importante vantagem é que a infiltração dos produtos ocorre 

simultaneamente com a fase do condicionamento (INUKAI et al., 2012). 

Provavelmente, no que se refere à facilidade do uso e menor sensibilidade da 

técnica, os mais promissores produtos parecem ser os sistemas adesivos 

autocondicionantes (GORACCI et al., 2005; REIS; LOUGUERCIO, 2007), como o  
RelyX U200 ® (3M ESPE). 

Em relação à reação de polimerização, os cimentos resinosos podem ser: 

fotopolimerizáveis, com ativação desencadeada pela luz visível; autopolimerizáveis, 

onde a cura é desencadeada por processos químicos; de polimerização dupla ou 

dual, onde a polimerização ocorrerá tanto por meios físicos, através da luz visível 

(fotoiniciador), como por reações químicas (ANUSAVICE, 2005; GOUVÊA et al., 

2008).  

Os cimentos fotopolimerizados são indicados para cimentação de coroas 

totais e facetas laminadas nos dentes anteriores, pois apresentam como limitações a 

reduzida polimerização em áreas de difícil acesso à luz, principalmente em 

restaurações com baixa transluminecência, alta opacidade ou com espessura maior 

que 2,0mm. Entretanto, proporcionam um maior tempo de trabalho, facilitando a 

inserção da restauração estética no preparo cavitário e remoção dos excessos antes 

da fotoativação (ATTAR et al, 2003). Em contrapartida, a necessidade de 

fotoativação destes cimentos pode trazer problemas, uma vez que pode ser 

impossível projetar a fonte luminosa de maneira uniforme em todas as camadas de 



34 

cimento, gerando uma conversão incompleta dos monômeros em polímeros. Isso 

trará comprometimento para o grau de união (GOUVÊA et al., 2008). Os sistemas 

fotoativados se apresentam em um só componente. Logo, não requerem 

manipulação, evitando a incorporação de ar ao material, o que é responsável pela 

formação de porosidades, com comprometimento das propriedades mecânicas 

(ANUSAVICE, 2005; KESRAK; LEEVAILOJ, 2012). Um exemplo desses cimentos é 

o RelyxTM Veneer ® (3M-ESPE). 

Os cimentos quimiopolimerizáveis têm um uso mais simplificado, não 

necessitando de um componente fotoiniciador, o que tornará seu emprego mais 

prático. Entretanto, suas propriedades mecânicas são menos atraentes que os 

demais (AGUIAR et al., 2009; SILVA et al., 2010). Os cimentos resinosos ativados 

quimicamente são fornecidos em dois componentes: tanto em pó e líquido quanto 

em duas pastas, que devem ser homogeneizados (KESRAK; LEEVAILOJ, 2012) 

Os cimentos resinosos de polimerização dual apresentam melhor adesão do 

que aqueles de ativação química e têm melhor indicação do que os 

fotopolimerizáveis em regiões mais profundas, uma vez que promovem ativação 

química em zonas inacessíveis ao alcance da fonte de luz. Permitem maior tempo 

de trabalho, melhor facilidade de remoção de excessos e geram resistência imediata 

que impede o deslocamento da restauração quando submetida às forças oclusais 

(SILVA et al., 2010; KESRAK; LEEVAILOJ, 2012). Também demonstram baixa 

solubilidade em fluido oral; reforço à estrutura dental remanescente; potencial para 

mimetizar as cores; e força de união muito alta em esmalte e dentina pela 

associação com os sistemas adesivos (GOUVÊA et al., 2008). As resinas compostas 

de dupla ativação, como o Relyx ARC® (3M-ESPE) e o RelyX U200 ® (3M ESPE), 

estão disponíveis comercialmente em duas pastas, uma contendo peróxido de 

benzoíla e a outra uma amina terciária, além da canforoquinona que quando 

misturadas e expostas à luz iniciam a polimerização pela interação 

amina/canforoquinona. Nas situações onde o material não é exposto à luz, a 

ativação química é iniciada pela interação amina/peróxido de benzoíla 

(ANUSAVICE, 2005; KESRAK; LEEVAILOJ, 2012).  

Os cimentos resinosos estão sendo usados de modo cada vez mais frequente 

na prática clínica, em peças de porcelana, veneers, coroas cerâmicas e, mais 
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recentemente, em preparos inlay, onlay e facetas (MESE et al., 2008; TÜRKMEN et 

al, 2010). Embora seja considerado um material adesivo por excelência, a evolução 

desses compostos tem sido constante nos últimos anos. 

A seleção do tipo de cimento resinoso a partir de seu tipo de polimerização é 

uma etapa determinante para o êxito no trabalho. Diversas variáveis podem 

comprometer a adesão do material, como a morfologia dentária, o nível de 

resistência exigido, a necessidade de estética, a presença de umidade e a 

dificuldade de acesso para a luz halógena (AGUIAR et al., 2009; SILVA et al., 2010; 

KESRAK; LEEVAILOJ, 2012). Também não se pode esquecer que produtos que 

possuem processos de adesão mais complexos, a despeito de uma ligação mais 

eficiente, apresentam uma grande sensibilidade de manuseio e impõem uma 

manipulação mais precisa, sob pena de falha no trabalho (ANDREATTA FILHO et 

al., 2008; FERNANDES JR. et al., 2009). 

Na atualidade, a classe de sistemas resinosos representa o “estado-da-arte” 

para cimentação de restaurações indiretas. Suas características físicas, aliadas à 

sua elevada estabilidade estrutural colocam-na em posição de vanguarda perante os 

demais materiais cimentantes. No entanto, há autores que defendem o 

desenvolvimento de produtos mais simples, dependentes unicamente de 

polimerização química, de modo a tornar mais acessível a execução dos 

procedimentos de colagem (ABOU-ID et al., 2012). É nesse sentido que se mostra 

válida a busca de um novo material, com potencial adesivo compatível com os 

compostos resinosos, mas de manejo mais prático, de modo impulsionar ainda mais 

a Odontologia Adesiva. 

 

2.5 Geopolímeros 

 

A ativação alcalina é definida, de um modo geral, como uma reação de 

hidratação de alumino-silicatos com substâncias alcalinas ou alcalino-terrosas, 

sendo uma vasta gama de materiais alumono-silicosos susceptíveis a esse tipo de 

processo. Há uma grande variedade de nomenclaturas referentes aos materiais 
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ativados alcalinamente, tais como: cimento ativado alcalinamente, cerâmica alcalina, 

geocimento, concreto de polímero inorgânico e geopolímero (SEVERO et al., 2013). 

Geopolímeros são análogos sintéticos de materiais zeolíticos naturais e 

resultantes de ativação alcalina.  São produzidas de modo distinto daquele do 

cimento Portland. Não requerem fornos com temperaturas extremas, gastos vultosos 

com combustíveis, nem grande capital para investimentos em plantas e 

equipamentos. O processamento térmico de sílico-aluminatos e aluminossilicatos, 

disponíveis em qualquer continente, fornece as matérias-primas necessárias para a 

geopolimerização (MARINHO, 2004). Esses materiais cimentícios vêm sendo 

estudados em diversos aspectos: tanto pela procura por materiais mais resistentes, 

como também pela busca de produtos com boa aplicabilidade prática. Os estudos se 

voltam para compostos fabricados a partir de matérias-primas de baixo custo, cujo 

processamento envolva pouco dispêndio de energia e tenha baixo impacto 

ambiental, emitindo um mínimo de gases tóxicos na atmosfera (DAVIDOVITS, 1988; 

BOCA-SANTA, 2012). 

A denominação de “geopolímero” deriva de “geo”, para simbolizar a 

semelhança com materiais geológicos, e “polímero” baseado na química dos silico-

aluminatos, sendo que, através destas, surgiram os polissialatos, abreviatura de 

silício-oxo-aluminatos (BOCA-SANTA, 2012). São polímeros inorgânicos 

constituídos por tetraedros de SiO4 e AlO4, ligados alternadamente pelo 

compartilhamento de átomos de oxigênio (MARINHO, 2004). 

Esses novos materiais, por volta dos anos setenta, receberam a denominação 

atual pelo cientista e professor Joseph Davidovits, mas já estavam sendo 

investigados pelo cientista Victor Glukhovisky, dentre outros. São considerados 

compostos de grande potencial tecnológico por aceitarem  em sua formulação 

matérias-primas naturais ou resíduos industriais de diversas fontes, desde que os 

mesmo sejam ricos em aluminossilicatos amorfos ou semi-cristalinos e que tenham 

passado por tratamento térmico, o que os torna reativos para posteriormente 

sofrerem ativação através de uma fonte altamente alcalina (BOCA-SANTA, 2012).  

Sendo, por definição, aluminossilicatos, é a proporção entre a sílica e a 

alumina que irá determinar suas propriedades e aplicações. Apresentam excelente 

comportamento mecânico, principalmente por sua alta resistência à compressão e à 
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fratura, pega rápida, boa trabalhabilidade e fácil manuseio, coesão, acabamento, 

resistência ao ataque químico e ao calor, além de ter uma aplicabilidade em 

cimentação bastante promissora (DAVIDOVITS, 1988; BOCA-SANTA, 2012)  

Tais propriedades estimulam bastante o uso dos geopolímeros em um 

ambiente inusitado: a Odontologia. O surgimento de novos materiais é frequente 

nesse domínio. Essa renovação é, em parte, fruto da busca pela excelência técnico-

científica e tem contribuído para a evolução continuada das especialidades 

odontológicas. O aprimoramento da Odontologia se dá pela união de conhecimentos 

do profissional, do aperfeiçoamento de instrumentos, pelo desenvolvimento de 

aparelhos de alta tecnologia e da aplicação de novos materiais. Mas, para que haja 

um ponto de partida para o desenvolvimento de novos materiais, é imprescindível 

que eles sejam biocompatíveis (MENEZES JR., 2009). 

O termo biocompatibilidade é muito importante no estudo dos biomateriais e 

define a capacidade que uma substância tem de interagir com um determinado 

hospedeiro em uma dada aplicação, sem que sejam observadas reações tóxicas, 

irritantes, inflamatórias, alérgicas, genotóxicas ou carcinogênicas.  De uma maneira 

mais simplificada, pode ser considerada a capacidade de um material para exercer 

funções específicas quando aplicado em tecidos vivos de um organismo, sem, 

contudo, causar danos ou prejuízos aos mesmos. Uma vez não havendo um 

comportamento agressivo no ambiente tecidual, seu uso pode ser considerado 

seguro para organismos vivos (RIBEIRO et al., 2005; MENEZES JR., 2009). 

Ao longo dos últimos anos, o Agregado Trióxido Mineral (MTA) tem sido um 

exemplo de material de aplicabilidade diversa que teve seu uso extrapolado para a 

Odontologia, mais precisamente na retrobturação de raízes. Sua biocompatibilidade, 

sua atividade antimicrobiana e sua capacidade de selamento foram estudadas em 

várias pesquisas in vitro e in vivo, com resultados animadores. Outros experimentos 

demonstraram que o MTA e o cimento Portland apresentam os mesmos elementos 

químicos, sugerindo que esse último também possa ser adaptado como um material 

retrobturador (RIBEIRO et al., 2005). 

Tal ênfase dada na substitituição eventual do MTA por materiais alternativos 

se embasa no alto custo representado por esse primeiro, que chega a desencorajar 

seu uso mais generalizado, a despeito de suas espetaculares aplicabilidades 
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clínicas, notadamente em regiões com indicadores sociais mais baixos. Essas 

pesquisas têm enfatizado mais o uso do cimento Portland para esse fim (STEFFEN; 

WAES, 2009). 

Nesse momento, o geopolímero se mostra um composto capaz de assumir 

posição de destaque na classe de materiais dentários. À parte suas similaridades 

com o cimento Portland, é sua capacidade de cimentação, associada ao 

comportamento mecânico adequado que lhe capacita a ser útil em diversos 

procedimentos odontológicos. Avalizando esse raciocínio, após a realização de 

vários estudos, encontrou-se que os geopolímeros possuem baixa citotoxicidade, 

boas atividade antimicrobiana e biocompatibilidade, possibilitando seu uso em 

ambiente biológico de modo adequado (MENEZES JR., 2009). 

Esse comportamento estimulou a realização de experimentos visando adaptar 

o uso dos geopolímeros em ambientes inusitados. 

Eles são constituídos de aluminossilicatos, onde a proporção entre a sílica e a 

alumina determina suas propriedades e aplicações. São célebres por suas 

características mecânicas excelentes, notadamente por apresentar grande 

resistência a compressão, além de pega rápida, boa trabalhabilidade, coesão, 

acabamento, resistência ao ataque químico e ao calor além de uma melhor 

tenacidade à fratura, quando reforçado por fibras (DAVIDOVITS, 1988). 

Seu uso como agregantes e concretos tem sido introduzido com sucesso na 

indústria, e já foi proposto seu emprego como material de substituição ao cimento 

Portland, sobretudo pelo baixo impacto ambiental de sua produção, contribuindo 

para o desenvolvimento ecológico. Suas características adesivas já foram 

extensamente descritas (DAVIDOVITS, 1988; MARINHO, 2004; DUXTON, 2006; 

SILVA, 2008). 

 
 
2.6 Ensaio Mecânico de Push-Out 

 

Para que se conheça detalhadamente as propriedades de uma substância,  

ensaios são executados com o objetivo de se determinar a relação existente entre 
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as solicitações aplicadas ao material e sua reação frente a eles. Tais valores devem 

ser mensurados em diversas situações que emulem os complexos mecanismos 

enfrentados pelos tecidos dentários. Nesse momento, vários parâmetros serão 

observados, e é com base nos resultados obtidos que se tenta prever a 

aplicabilidade do composto a nível clínico (ELIAS; LOPES, 2007). 

Não existe um ensaio capaz de fornecer todas as propriedades mecânicas de 

um material, e os valores absolutos obtidos nos ensaios não podem ser utilizados de 

forma conclusiva, ou ser comparados com os dados obtidos em outros estudos. 

Somente aqueles obtidos dentro de um mesmo estudo são válidos para 

interpretação dos resultados (DE MUNCK et al., 2005). Apesar disso, os ensaios de 

resistência de união podem proporcionar valiosas informações clínicas, quando 

obtidos em estudos devidamente delineados. O tipo de ensaio dependerá da 

propriedade a ser determinada no material e tipo de esforço a que será submetido 

(ELIAS; LOPES, 2007). No entanto, o push-out é um teste que vem sendo 

largamente utilizado e validado por várias pesquisas (BRANDT et al., 2008; 

ASSMAN, E., 2010; DALL’MAGRO et al., 2010; BRANDT et al., 2011). Fornece 

dados quantitativos que não têm aplicação direta, mas permitem prever 

qualitativamente o desempenho do material testado (ELIAS; LOPES, 2007).  

O teste de push-out tem se mostrado efetivo e reprodutível, pois permite que 

os cimentos sejam avaliados mesmo que a força de adesão seja baixa. Fornece, 

também, uma avaliação melhor do que a dos testes convencionais de cisalhamento, 

pois a fratura ocorre paralela à interface dentina-cimento (ASSMAN, 2010). 

Não existe dispositivo específico para o ensaio de push-out, devendo o 

pesquisador preparar dispositivos que simulem as condições de carregamento real, 

e acoplá-lo às máquinas de ensaio (ELIAS; LOPES, 2007). Neste trabalho, o 

objetivo foi avaliar a resistência da adesão do material às paredes do corpo-de-

prova, através do cisalhamento, sendo a carga aplicada lentamente, com o uso de 

dispositivo fabricado para este ensaio. Durante o ensaio, procurou-se aproximar o 

máximo das condições dos carregamentos observados no meio bucal, mas sabe-se 

que o teste in vitro não reproduz com exatidão a condição in vivo (ELIAS; LOPES, 

2007). 
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Entretanto, uma limitação se evidencia nos ensaios empreendidos para 

avaliação de um material para uso odontológico: é muito difícil predizer a 

performance a longo termo de uma substância em uso intra-oral. A influência da 

microbiota bucal, de alterações eletroquímicas, de componentes mecânicos 

intervenientes, aliado à presença de parafunções, condições patológicas e variações 

da técnica de preparo poderá influenciar a sobrevida dos compostos. Tais fatos 

demonstram que os achados obtidos nos estudos laboratoriais podem se distanciar 

do comportamento de uma substância no contexto clínico, impondo o 

aperfeiçoamento progressivo das avaliações pré-clínicas (GUARDA et al., 2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Tipo e Local do Estudo 

 

Neste estudo foi empregada uma abordagem indutiva, com procedimento 

comparativo e estatístico e técnica de pesquisa experimental em laboratório, para 

avaliar a resistência de união dos cimentos estudados na cimentação de 

restaurações indiretas. A parte experimental foi desenvolvida no Laboratório de 

Solidificação Rápida do Centro de Tecnologia da UFPB. 

 

3.2 Seleção e Preparo dos Dentes 

 

Foram selecionados 45 molares humanos, recém-extraídos, com dimensões 

similares e livres de lesões cervicais ou coronárias (cárie, erosão ou abrasão), além 

de tratamento restaurador prévio, seguindo o padrão de estudos similares realizados 

na área. Os elementos passaram por raspagem com curetas periodontais 11 e 12 

para a retirada de material aderido à sua superfície. Depois, foram armazenados em 

solução aquosa de timol a 0,05% para desinfecção. Previamente ao preparo das 

amostras, os dentes foram armazenados em água destilada por 24 horas. 

 

3.3 Preparo dos Corpos de Prova 

 

Os elementos dentários foram seccionados com o auxílio de um disco 

diamantado n° 7020 (KG Sorensen, Cotia / SP, Brasil) a baixa rotação: inicialmente, 

o corte ocorreu na região cervical, separando coroa e raiz; em seguida, a coroa foi 

seccionada no sentido mésio-distal, originando 2 hemicoroas de cada um dos 

elementos (figura 1).  
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Cada hemi-coroa foi centralizada na luz de um segmento de tubo de PVC de 

25 milímetros (Tigre, Joinville/SC) e incluída em resina acrílica quimicamente ativada 

Vipi-Flash® (Vipi, São Paulo/SP, Brasil) com a face seccionada voltada para fora 

(figuras 2a, 2b). Os espécimes foram submetidos à abrasão úmida em uma máquina 

politriz de bancada com discos de lixa (Norton Abrasivos, Guarulhos / SP, Brasil) - 

nos 120, 180, 200, 400 e 600 – seqüencialmente, em ordem decrescente de 

granulação, obtendo-se uma superfície dentária regular e polida (figura 2c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cada um deles foi instalado em um torno mecânico Romi S-20® (Indústrias 

Romi, Santo André / SP, Brasil), imprimindo-se um rasgo transversal (figura 3), 

criando corpos de prova de formatos discoides, com espessura de 2 milímetros, com 

as superfícies de esmalte e dentina expostas em ambas as faces (figura 4). Ao fim, 

foram acondicionados em água destilada. 

  
a b c d e 

   
2a 2b 2c 

Figura 1: Preparo dos corpos de prova: (a) dente selecionado; (b) secção cervical; (c) secção 
mésio-distal; (d) hemi-coroa incluída; (e) corpo de prova com 2mm de espessura. 
 

Figura 2: (a): posicionamento dos dentes no tubo de PVC; (b): inclusão em resina acrílica; (c): 
abrasão úmida em máquina politriz. 
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3.4 Confecção das Cavidades 

 
Os corpos de prova obtidos foram fixados em um torno mecânico. Na outra 

extremidade deste torno, uma ponta diamantada tronco cônica 2131 (KG Sorensen, 

Cotia / SP, Brasil), com ponta ativa de diâmetro maior de 2mm, menor de 1,5mm e 

altura de 2,5mm -, foi instalada em uma peça rotatória. Sob irrigação copiosa com 

água, a broca foi introduzida em dentina, até que o limite do maior diâmetro 

alcançasse o lado oposto do dente (figuras 5 e 6). As pontas eram trocadas a cada 

cinco preparos.  

 

  

  
Figura 3: corte transversal no torno mecânico Figura 4: medição com paquímetro eletrônico 

Figura 6: penetração até o limite final da 
ponta ativa 

Figura 5: posicionamento da ponta 
damantada sobre a dentina 
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Procurou-se confeccionar cavidades perpendiculares às faces das 

superfícies dentárias, com diâmetro maior de 2mm, diâmetro menor de 1,5mm 

e altura de 2mm (figura 7).  As dimensões foram confirmadas com um 

paquímetro digital modelo 111-021 (UPM Digital®, China) com precisão de 

0,03mm (figura 8). A avaliação das cavidades foi realizada com uma lupa 

odontológica (Bioart, São Carlos, Brasil), com magnificação de 3,5 vezes 

(figura 9). 

As cavidades onde houve aquecimento da broca, invasão de esmalte, 

câmara pulpar ou resina acrílica, fraturas, perda de substância e 

distanciamento da padronização, não foram aproveitadas para o estudo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: aspecto final do preparo cavitário 

Figura 8: medição das cavidades Figura 9: avaliação das cavidades 
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A superfície de adesão média foi aproximadamente de 11mm2, sendo 

calculada pela fórmula da superfície lateral do tronco de cone.  

 

ܵܽ = 
(గାగௗ)

ଶ
 

 

Onde: 

Sa = superfície de adesão 

D = diâmetro maior 

d = diâmetro menor 

b = bissetriz 

 

Em seguida, cada espécime foi lavado em água corrente e 

acondicionado em água destilada, a temperatura ambiente. 

 
3.5 Grupos do Estudo 

 
Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em nove grupos, de 

acordo com o tipo de cimento usado (quadro1): 

 

GRUPO CIMENTO 

FZ Cimento de zinco® (SS White) 

IV Ketac Cem Easymix ® (3M) 

RV RelyX Veneer ® (3M ESPE) 

RA RelyX ARC ® (3M ESPE) 

RU RelyX U200 ® (3M ESPE) 

G1s Geopolímero 1 sem umidade relativa 

G1u Geopolímero 1 com umidade relativa 

G2s Geopolímero 2 sem umidade relativa 

G2u Geopolímero 2 com umidade relativa 

                   Quadro 1: Grupos do estudo e seus respectivos cimentos 
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3.6 Manipulação dos Cimentos Comerciais 

 

O preparo de cada cimento foi realizado de acordo com as 

recomendações dos fabricantes, utilizando espátulas metálicas n°70 (Golgran, 

São Paulo/SP, Brasil) e placas de vidro limpas. Uma tira de poliéster (Império 

Dental, Jaboatão dos Guararapes / PE, Brasil) foi pressionada firmemente 

contra o orifício de menor diâmetro visando conter o extravasamento de 

material. Com uma espátula de titânio n°1 Millenium ® (Golgran, São Paulo/SP, 

Brasil) os cimentos foram inseridos pelo lado mais largo do preparo, calcando-

se bem com um instrumento de n°2 (Golgran, São Paulo/SP, Brasil), de modo a 

se evitar a formação de espaços vazios. Os excessos foram eliminados com 

um esculpidor Lecron (Golgran, São Paulo/SP, Brasil), nivelando a restauração 

com as superfícies do corpo de prova (figura 10). Limitou-se o uso de cada 

porção manipulada a dois preparos cavitários, de modo a se otimizar o tempo 

de trabalho dos cimentos. Os compostos fotopolimerizáveis foram ativados com 

uma potência de 600nW/cm2 por um apararelho Optilight LD Max ® (Gnatus, 

Ribeirão Preto/SP) (figura 11). Então, os corpos de prova com os cimentos 

comerciais foram armazenados em condições de umidade relativa, a 

temperatura ambiente. 

 

 

 

 

  

Figura 10: inserção dos cimentos comerciais Figura 11: Fotoativação dos cimentos 
fotopolimerizáveis 
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3.7 Manipulação do Geopolímero 

 

Optou-se por adotar duas preparações de geopolímero. A primeira (G1) 

era composta de 43,2% metacaulinita e 56,8% de silicato de sódio; a segunda 

(G2) era formada por 41,7% de metacaulinita, 54,4% de silicato de sódio, 1,1% 

de óxido de cálcio e 2,8% de água destilada. Cada componente foi pesado em 

uma balança de precisão Gehaka BK-500 ® (Gehaka Ind. e Com., São Paulo / 

SP, Brasil), segundo proporções estudadas anteriormente no Laboratório de 

Solidificação Rápida da Universidade Federal da Paraíba. Após a adição de 

cada constituinte, foi realizada a espatulação vigorosa em cubeta de silicone 

com uma espátula plástica durante 3 minutos, garantindo a homogeneização 

da pasta (figuras 12a, 12b, 12c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo-se os mesmos cuidados com os espécimes, os cimentos foram 

inseridos com o auxílio de uma espátula para cerâmica (Golgran, São 

Paulo/SP, Brasil), cuidando-se para se obter o preenchimento completo das 

cavidades, sem que houvesse extravasamento. Após a calcação, os excessos 

foram igualmente removidos com um Lecron. Foram preparados 20 corpos de 

prova de cada tipo de geopolímero. A metade de cada série foi armazenada 

por 24 horas em umidade relativa a temperatura ambiente, e os demais foram 

mantidos em ambiente seco pelo mesmo período. 

 

 

 

  

   

Figuras 12a, 12b e 12c: espatulação do geopolímero até sua homogeneização 

12a 12b 12c 
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3.8 Ensaio de Push-Out 

 

Após o período de incubação de 24 horas, todos os espécimes foram 

submetidos ao ensaio mecânico de aderência por arrancamento (push-out test) 

em uma máquina universal de ensaios Shimadzu ® AG-X 10kN (Shimadzu 

Corp., Japan). Para tal fim, um dispositivo destinado a receber os corpos de 

prova foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal da Paraíba, composto de uma base, um suporte, um guia longitudinal e 

uma haste cilíndrica, também chamada de punção. Durante o ensaio, o disco 

foi encaixado na base, com a parte mais larga do preparo voltada para baixo. O 

conjunto formado por suporte, guia longitudinal e haste cilíndrica fica preso no 

suporte da máquina. Essa haste, com diâmetro de 1mm, corre em um trilho no 

guia longitudinal, de modo a incidir sobre o centro da porção mais estreita do 

preparo, procurando expulsar o material cimentante, sem causar stress às 

paredes circundantes (figura 13). A máquina foi programada com uma 

velocidade de pressão de 0,5 mm/minuto e uma carga de 100KgF. O teste era 

encerrado quando da expulsão completa do material restaurador do preparo 

cavitário.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.9 Tratamento Estatístico  
 

A técnica estatística empregada na análise dos dados foram One-way 

ANOVA e Tukey, e os resultados obtidos foram organizados em quadros. 

 Figura 13: ensaio de push-out 
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4 RESULTADOS 
 

Os resultados dos ensaios, segundo os grupos, foram bastante 

discrepantes (quadro 2): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Quadro 2: Resultados de resistência de união dos materiais avaliados pelo teste 

             de Push-Out. 
             * Letras iguais não diferem estatisticamente (p>0.05) pelo teste de One-Way ANOVA  
              e Tukey 
 

 

As diferenças entre os grupos são mostradas no quadro a seguir  

(quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

Materiais (n=10) Resistência de união (MPa)  

(média ± desvio padrão) 

FZ 2,5 ± 1.4 *E 

IV 11,6 ± 4.4E 

RV 45,6 ± 12,9C,B 

RA 35,8 ± 12.5C 

RU 24,2 ± 5,1D 

G1s 47,5 ± 6.1B 

G1u 0,4 ± 0,2 C 

G2s 59,2 ± 7,8 A 

G2u 1,0 ± 0.5 E 
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Grupos p Diferença significativa 

FZ + IV >0,05 Ausente 

FZ + RV <0,001 Presente 

FZ + RA <0,001 Presente 

FZ + G1s <0,001 Presente 

FZ + G1c >0,05 Presente 

FZ + G2s <0,001 Presente 

FZ + G2c >0,05 Ausente  

IV + RV <0,001 Presente 

IV + RA <0,001 Presente 

IV + RU <0,05 Presente 

 IV + G1s <0,001 Presente 

IV + G1u <0,05 Presente 

IV + G2s <0,001 Presente 

IV + G2u >0,05 Ausente 

RV + RA >0,05 Ausente 

RV + RU <0,001 Presente 

RV + G1s >0,05 Ausente 

RV + G1u <0,001 Presente 

RV + G2s <0,01 Presente 

RV + G2u <0,001 Presente 

RA + RU <0,05 Presente 

RA + G1s <0,05 Presente 

RA + G1u <0,001 Presente 

RA + G2s <0,001 Presente 

RA + G2u <0,001 Presente 

RU + G1s <0,001 Presente 

RU + G1u <0,001 Presente 

RU + G2s <0,001 Presente 

RU + G2u <0,001 Presente 

G1s + G1u <0,001 Presente 

G1s + G2s <0,05 Presente 

G1s + G2s <0,05 Presente 

G1s + G2u <0,001 Presente 

G1u + G2s <0,001 Presente 

G1u + G2S <0,001 Presente 

G1u + G2u >0,05 Ausente 

G2s + G2u 0,001 Presente 

                    Quadro 3: Estudo das variâncias entre os grupos estudados 
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5 DISCUSSÃO  
 

A Odontologia Adesiva se ampara na junção entre dente e restauração 

para viabilizar a formação de um conjunto único em situações onde uma 

retenção mecânica não é esperada. Uma vez que o nível de adesão de cada 

adesivo exerce influência importante sobre a qualidade da restauração, e que 

suas características podem causar mudanças de comportamento inesperadas, 

há necessidade de que essas propriedades possam ser mensuradas com 

precisão. Assmann (2010) alerta que há inúmeros testes para se calcular a 

força de adesão dos cimentos, mas a falta de orientações precisas da 

American Dental Association levou ao desenvolvimento de vasta gama de 

modelos experimentais e metodologias sem padronização. Entretanto, ressalta 

a superioridade do cálculo da adesão pelo teste de push-out, quando 

comparado com o teste de resistência ao cisalhamento ou o teste de tração, já 

que aquele é menos sensível a pequenas variações entre os espécimes e a 

variações de distribuição do stress durante a aplicação da carga. Ele tem-se 

mostrado efetivo e reprodutível, permitindo que os cimentos sejam avaliados 

mesmo com uma força de adesão baixa (ASSMANN et al., 2010; 

DALL’MAGRO et al., 2010; BRANDT et al., 2011).  

Os resultados obtidos por esse estudo mostraram que houve distribuição 

normal entre cada grupo estudado. Tomando todas as amostras, o melhor 

comportamento mecânico foi exibido pelo G2s, com média de 59,2MPa, 

seguido pelo G1s (47,5MPs). Os piores resultados foram exibidos por G2u 

(1MPa) e G1u (0,4MPa). No intervalo entre os melhores e piores resultados, 

ficaram contidos os cimentos comerciais. Entretanto, os testes mostraram que 

os resultados mais baixos de G1u e G2u não foram estatisticamente diferentes 

dos cimentos convencionais (fosfato de zinco e ionômero de vidro). 

Durante os experimentos, procurou-se afastar a metodologia de 

variantes existentes na prática clínica, tais como irregularidades de preparos 

cavitários, de destreza do operador e de configuração das restaurações. Para 

uniformizar os ensaios, optou-se por empregar dentes hígidos, e submetê-los 

aos mesmos tratamentos. A produção dos corpos de prova foi realizada por um 
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único executor, o mesmo ocorrendo durante a fase de confecção das 

cavidades, manipulação dos materiais e preenchimento.  

Cada amostra foi analisada com uma lupa com magnificação de 3,5 

vezes (Bioart, São Carlos, Brasil) quanto à integridade dos tecidos dentários, 

localização e dimensões dos preparos cavitários, bem como em relação à 

inserção adequada dos materiais restauradores. Nos casos em as cavidades 

avançavam sobre o esmalte ou a resina acrílica, tinham falhas em sua 

configuração cônica, aspecto ovalado, fraturas de paredes e carbonização da 

dentina por falta de refrigeração da broca, os corpos de prova foram 

descartados. Procurou-se padronizar os ensaios à exaustão, afastando 

inflexões nocivas à metodologia. Desse modo, as leituras encontradas se 

mostraram mais confiáveis prestando-se melhor a uma análise objetiva. Nunca 

é redundante lembrar a influência que a fase de execução exerce sobre a 

qualidade final de uma restauração (CONSANI et al., 2003).  

Os produtos convencionais testados – fosfato de zinco e ionômero de 

vidro - mereceram uma infinidade de estudos detalhando suas características, 

e suas vantagens e deficiências já foram fartamente discutidas. Entretanto, boa 

parte da literatura recente se detém sobre o comportamento dos cimentos 

resinosos, não hesitando em enaltecer sua propalada superioridade frente aos 

demais agentes adesivos (BONFANTE et al., 2007; GOUVÊA et al., 2008; 

AGUIAR et al., 2009; REIS et al., 2011; ABOU-ID et al., 2012;  

DI-FRANCESCANTONIO et al., 2012). 

Peluso et al. (2005) realizaram experimentos para avaliar a resistência 

de união de quatro cimentos, encontrando o melhor resultado no cimento 

resinoso RelyX Cement®, seguido, em ordem decrescente, pelo cimento de 

ionômero de vidro modificado com resina RelyX Luting®, pelo ionômero de 

vidro convencional Ketac Cem Easimix® e, em último pelo fosfato de zinco SS 

White®, mostrando uma ordem de adesividade coerente com o presente 

trabalho. 

Pereira et al. (2012) avaliaram as características da linha de cimento do 

RelyX U200® na instalação de copings metálicos instalados sobre pilares 
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protéticos, tomando por comparativo o fosfato de zinco. Partindo do 

pressuposto que uma linha de cimento mais delgada é um requisito desejável 

de um material cimentante, encontraram que, embora o RU tenha apresentado 

uma película mais diminuta, os resultados do fosfato apresentaram pouca 

diferença estatística daqueles apresentados por esse material resinoso auto-

adesivo. 

Fernandes Jr. et al. (2009) afirmam que o fosfato de zinco e o ionômero 

de vidro são bastante utilizados na cimentação de preparações cerâmicas, mas 

possuem maior solubilidade e menor força de adesão que os cimentos 

resinosos. Ele considera, no entanto, a dificuldade e sensibilidade de manuseio 

desses últimos como limitantes ao seu uso.  

Para outros autores, em certas contextos, os compostos tradicionais 

podem suplantar o potencial de união de compostos resinosos. Andreatta-Filho 

et al., (2008) lembram que, em restaurações metálicas ou metalocerâmicas, 

não há união química efetiva entre os materiais adesivos e o substrato 

metálico, e a retenção micromecânica é o tratamento de superfície mais 

eficiente, tal qual ocorre com os cimentos convencionais aqui estudados. 

Já Almeida-Júnior et al. (2010) defendem que, para restaurações 

metálicas, os cimentos resinosos se constituem em uma opção válida, pois 

combinam adesões mecânica e química, suplantando cimentos compostos 

convencionais, a exemplo do fosfato de zinco e do ionômero de vidro. Nesse 

contexto, eles explicam a estratégia de união dos resinosos a superfícies 

metálicas, classificando-os em não-adesivos, quando só se firmam ao metal 

por retenção micromecânica, e em adesivos,  quando, forem adicionados de 

monômeros funcionais que promovem adesão química entre o cimento e a 

superfície metálica. 

Bachiega et al. (2010) enumeram as propriedades mais importantes de 

um agente cimentante: biocompatibilidade, resistência e manipulação simples. 

Andreatta Filho et al. (2008) defendem que, além destes, devem-se 

acrescentar tempo de trabalho adequado, pequena espessura de película e 

fácil remoção de excessos. Anusavice (2005) afirma que o fosfato de zinco e o 
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ionômero de vidro, são dotados de todos esses requisitos esperados de um 

bom agente cimentante.  

Ambos têm exibido boa performance adesiva, sendo apontados como 

materiais dentários de grande confiabilidade (PELUSO et al., 2005; JARDIM et 

al., 2007; ANDREATTA FILHO et al., 2008; BACHIEGA et al., 2010; TOLEDO 

et al., 2010; VILLALOBOS et al., 2010). Toledo et al. (2010) justificaram a 

realização de uma pesquisa envolvendo o Fosfato de Zinco® (SS White)  e o 

Ketac Cem Easimix ® (3M ESPE) baseando-se no fato de que o primeiro é o 

material cimentante mais experimentado, além de ser de fácil obtenção, e que 

o uso do segundo como material adesivo é cercado de benefícios. A escolha 

dos cimentos convencionais adotados no presente trabalho fica, assim, 

amparada cientificamente. 

Anusavice (2005) relata que a solubilidade em água do fosfato é 

relativamente baixa, fato esse rafiticado por Wahl et al., (2007). Este último 

afirmou esse cimento é composto de pequenas partículas, que influenciam 

positivamente sua resistência e tempo de trabalho, ao passo que o nível de 

susceptibilidade do ionômero à umidade é tal que compromete suas 

propriedades físicas. Em seu ensaio para testar a resistência de adesão, ele 

encontrou que o fosfato de zinco apresentou melhor desempenho do que o 

ionômero de vidro híbrido. Toledo et al. (2010) realizaram um estudo parecido 

usando as o Ketac Cem Easimix® e o fosfato de zinco SS White®, 

encontrando as mesmas respostas.  

Tomando outros aspectos desses cimentos, não se observa 

unanimidade nos trabalhos consultados: Villalobos et al. (2010) dizem que 

ionômero é inócuo para a polpa, ao passo que o fosfato de zinco é 

desvantajoso por seu alto conteúdo ácido, que o torna irritante pulpar, fato esse 

confirmado por Anusavice (2005). Jardim et al. (2007) refutam essa informação 

e lembram que o ionômero de vidro é bastante agressivo quando colocado em 

contato com os tecidos pulpares.  

Jardim et al. (2007) lembram que a água presente dentro dos 

canalículos dentinários é importante para incrementar a adesão do cimento 
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ionomérico, promovendo uma expansão do material a esse nível. Tal 

fenômeno, restrito ao cimento de ionômero de vidro, poderia ser responsável 

por aumentar sua união à dentina nos corpos de prova, uma vez que os 

mesmos foram acondicionados em água destilada previamente aos ensaios, e 

a posteriori em condições de umidade relativa, mantendo-se, portanto, bem 

hidratados.   

A presença de adesão real dada por esses cimentos já foi evocada por 

diversos autores (JARDIM et al., 2007; VILLALOBOS et al., 2010; CONSANI et 

al.,2003). Seu mecanismo de união ainda não foi completamente desvendado, 

mas parece se relacionar com a quelação dos grupos carboxílicos dos 

poliácidos com o cálcio do esmalte e dentina da apatita (ANUSAVICE, 2005).  

Entetanto, as propriedades retentivas do fosfato de zinco são descritas 

como satisfatórias. Consani et al., (2003) afirmaram que ele é um agente 

cimentante de sucesso, apesar de não ter capacidade adesiva, exercendo sua 

retenção por irregularidades do dente e retenções mecânicas.  

Villalobos et al.,(2010) defendem que a retenção dos ionômeros seja 

igual à do fosfato de zinco, afirmação que contrasta com os demais trabalhos 

consultados e com este experimento. Acrescenta que o ionômero tem grande 

capacidade de adesão à estrutura dental, superando, de forma experimental, 

os 10MPa. Tal índice se aproxima bastante do resultado desta pesquisa para o 

composto em questão (11,6MPa). 

Já Consani et al. (2003) afirmam que o cimento fosfato de zinco é um 

agente não adesivo, que só exerce sua retenção frente a irregularidades do 

dente e da restauração, ao passo que o ionômero sofre adesão quimica.  

Assmann (2010) frisa que o termo união ou ligação mecânica seria mais 

favorável, porém a maioria dos autores usa a palavra “adesão” como sinônimo 

de embricamento mecânico. Anusavice (2005) define adesão como a atração 

molecular ou atômica entre duas superfícies que se tocam, podendo ser de 

natureza química, mecânica ou por uma combinação de ambas. Lembra, 

porém, que o que ocorre mais comumente em Odontologia é a união 

micromecânica, em virtude da inexistência de materiais restauradores e 
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cimentos verdadeiramente adesivos. Corroborando essa informação, Consani 

et al. (2003) defendem que, além das propriedades de união dos cimentos, o 

sucesso das restaurações metálicas também tem relação com o desenho do 

preparo. 

O melhor potencial de união de IV (11,6 ± 4,4MPa) quando comparado 

com FZ (2,5 ± 1,4MPa), além da performance mais discreta dos convencionais 

frente aos materiais resinosos se mostram, portanto, em coerência com os 

achados da literatura em geral, validando a metodologia empregada no 

trabalho aqui realizado. 

A distribuição dos comportamentos de união dos resinosos deste 

trabalho não tem amparo unânime no suporte bibliográfico aqui adotado. A 

melhor resistência de adesão do grupo do RV, (45,6 ± 12,9MPa), de 

polimerização unicamente por luz, mostrou que sua performance na união com 

a dentina foi bem satisfatória. RA mostrou um desempenho intermediário (35,8 

± 12,5MPa), e RU se mostrou com adesão mais discreta dentro desse grupo 

(24,2 ± 5,1). Assim, esses dados previsam ser avaliados sob a ótica da 

metodologia adotada. 

Garcia et al. (2008) frisam que os produtos resinosos são os melhores 

agentes cimentação da atualidade, por terem capacidade de união 

micromecânica, baixa solubilidade e maior resistência ao desgaste quando 

comparados aos cimentos convencionais. 

Já outros autores se contrapõem a essas afirmações: Prieto et al. (2010) 

remarcam que os cimentos resinosos apresentam sérios inconvenientes, uma 

vez que necessitam da aplicação prévia de sistemas adesivos, o que torna seu 

uso mais passível de erros, tais como polimerização insatisfatória, 

ressecamento ou umedecimento da dentina e incompatibilidade do cimento 

frente a alguns monômeros ácidos da resina.  

Vários trabalhos esmiúçam as propriedades desse grupo de cimentos. 

Do mesmo modo, como os resinosos exibem uma evolução constante, o 

interesse científico sobre seu comportamento aliado a seu apelo comercial não 
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decrescem, suscitando sempre novas pesquisas (MESE et al., 2008; FRÓIS  et 

al., 2012; KESRAK; LEEVAILOJ, 2012).  

Segundo Fecury et al. (2007), vários são os sistemas cimentantes 

sequencialmente lançados no mercado, cada um com seu mecanismo de ação 

particular, sendo, hoje, indispensáveis na prática clínica diária, gerando 

oportunidades de novas alternativas de tratamento e enriquecendo a chamada 

Odontologia Adesiva. 

Pilo et al. (2008) evocam que os cimentos resinosos, a exemplo do RV, 

estão recomendados em situações onde um preparo não traz uma retenção 

ótima nem favorece sua resistência. A tensão estática e a fatiga mostram a 

superioridade desses cimentos em relação ao FZ e IV. No presente estudo, as 

cavidades confeccionadas tinham aspecto cônico, e o intuito do experimento foi 

impelir a expulsão da restauração através de uma força axial a partir da 

margem mais estreita para a mais larga, de modo a se evitar qualquer retenção 

provocada pela arquitetura cavitária. Tal fato alinha os resultados obtidos em 

nosso estudo para FZ, IV e RV com o que foi defendido pelo artigo acima. 

Parece ser mais razoável a afirmação de Gomes et al. (2011), para 

quem, em cada situação clínica, a escolha adequada de um material 

cimentante deve passar invariavelmente por sua modalidade de polimerização. 

A desobediência a esse detalhe incorrerá no desperdício do potencial adesivo 

desses materiais, e decréscimo da resistência de união. 

Os resultados mais alentadores de RV em relação a RA e RU causam 

surpresa em um primeiro momento, uma vez que a maioria dos autores 

defendem que cimentos dual são superiores em termos de adesão com os 

fotopolimerizáveis. 

Bachiega et al. (2010) afirmam que os cimentos resinosos modernos 

apresentam baixa viscosidade, partículas pequenas que proporcionam maior 

resistência, grande quantidade de carga acarretando menor contração de 

polimerização, devendo ser dual, para polimerização das partes mais 

profundas.  
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Segundo Türkmen et al. (2010), a dupla capacidade de polimerização 

justifica a grande aceitação desses materiais para cimentação definitiva de 

peças em cerâmica pura, bem como em restaurações metálicas, estando 

relacionadas a uma maior resistência mecânica e a melhor apresentação 

estética.   

Gouveia et al. (2008) frisam que a técnica de manipulação dos cimentos 

resinosos é complexa e muito sensível, sendo sujeita a erros, havendo 

necessidade de conhecimento aprofundado do material para que não haja 

comprometimento clínico do tratamento. 

Já Silva et al. (2010) frisam a necessidade de materiais com maior 

praticidade de uso, citando o desenvolvimento recente dos cimentos auto-

adesivos, que não impõem nenhum pré-tratamento da dentina. Uma vez que 

não exigem a aplicação de qualquer sistema adesivo, eles diminuem 

drasticamente o número de etapas do preparo, encurtando o tempo de 

tratamento e, por conseguinte, reduzem a sensibilidade técnica, já que 

minimizam os erros de procedimentos durante o manuseio.  

A escolha do tipo de polimerização ideal do cimento também não é 

consensual entre os autores. Garcia et al. (2008) defendem o uso dos cimentos 

fotoativados em detrimento daqueles de ativação química, por terem melhor 

estabilidade de armazenamento, tempo de trabalho estendido, maior 

conversão, menos porosidades e melhores propriedades físicas. 

Apesar disso, Prietto et al. (2010) afirmam que adesivos ativados 

quimicamente são vantajosos porque têm uma estratégia de uso simplificada, 

com menor número de passos a serem seguidos. A compreensão de sua 

cadeia de reações torna seu uso menos enigmático para o profissional, 

favorecendo o desenvolvimento de uma técnica mais apurada. 

Por seu turno, Gouvêa et al. (2008) lembram que, para cimentos 

fotoativados, dependendo da região trabalhada, há dificuldades para realizar a 

polimerização de maneira uniforme, o que pode influenciar a performance 

adesiva do material. Reis et al. (2011) enfatizam que a polimerização mais 

lenta dos cimentos ativados quimicamente pode minorar o estresse de 
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contração do material, permitindo a manutenção da integridade entre o cimento 

e o dente e evitando a ocorrência de fendas. 

Van Diken et al. (1998) lembram que os compostos fotoativados 

apresentam diversas vantagens sobre os quimicamente ativados, tendo melhor 

performance mecânica. Além disso, não necessitando de homogeneização, 

não sofrem com a incorporação de ar que promove a formação de porosidades.  

Essa afirmação permite extrapolações em direção ao presente trabalho. 

Neste, tanto RA como RU se apresentavam como um clicker com duas pastas, 

que necessitavam de espatulação para promover uma mistura uniforme, ao 

passo que a RV era apresentada em uma seringa com componente único, não 

exigindo a agregação de outro composto. Assim, a camada de resina desta 

última poderia apresentar uma estrutura mais compacta e detentora de melhor 

comportamento mecânico. Além disso, essa apresentação de clicker pasta-

pasta pode liberar volumes desiguais dos componentes, levando a uma mistura 

desigual e com potenciais adesivos imprevisíveis. 

 Bachiega et al. (2010) alertam que, a despeito da praticidade de uso 

que oferecem, os cimentos auto-polimerizáveis exibem propriedades 

mecânicas menos marcantes, quando analisados à luz dos demais cimentos 

resinosos. Anusavice (2005) destacam que esses cimentos cuja apresentação 

é feita por dois componentes separados necessitam de uma espatulação de 20 

a 30 segundos para serem inseridos, e que, desde que a prótese seja 

instalada, seus excessos devem ser imediatamente removidos. 

No que concerne os cimentos de dupla polimerização ou dual, Gouvêa 

et al. (2008) afirmam que a dupla polimerização fornece ao profissional controle 

sobre o tempo de trabalho, proporciona uma reação mais lenta, permitindo que 

haja uma maior demora para favorecer o relaxamento do estresse de 

contração. Entretanto, eles possibilitam a ocorrência de infiltração marginal e 

de sensibilidade pulpar, e, se a fotopolimerização não for satisfatória, apenas a 

reação química não será capaz de promover a conversão máxima de 

monômeros em polímeros.  
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A opinião geral parece defender que o tipo de adesivo seria dependente 

das exigências clínicas implicadas no procedimento odontológico proposto. 

Toledo et al. (2010) dizem que há dúvidas sobre qual o melhor agente 

cimentante, por todos apresentarem suas susceptibilidades.  Villalobos et 

al.,(2010) lembram que não é só o tipo de material usado que garantirá o 

sucesso de um tratamento, mas também a qualidade técnica do trabalho.  

O RelyX Veneer®, empregado neste trabalho, é um cimento resinoso 

fotopolimerizável. Essa classe de materiais apresenta diversos atrativos: tem 

propriedades físicas suficientemente elevadas para suportar as exigências 

mastigatórias. Se tomarmos como comparativo os cimentos quimicamente 

polimerizáveis, após a homogeneização dos componentes, sua reação de 

presa ocorre de maneira indelével, sem possibilidade de interferência por parte 

do profissional. Isso traz dificuldades para a remoção de excessos do material 

e impõe um repouso mastigatório no local até que a reação de presa esteja 

efetuada. No caso dos cimentos fotopolimerizáveis, sua cura pode ser 

controlada, de modo mais lento ou mais rápido, permitindo uma manipulação 

mais tranquila e livre de sobressaltos (PRAKKI; CARVALHO, 2001; 

ANUSAVICE, 2005).  

Entretanto, a dificuldade de trabalho em locais de difícil acesso em 

cimentos fotoativados é um desafio difícil de ser suplantado. Braga et al., 

(2002) avaliaram, após 24 horas, a influência da interposição de um bloco de 

resina de 2mm de espessura na polimerização do cimento resinoso RelyX 

ARC, nos modos dual e autopolimerizável. Segundo os autores, o cimento 

RelyX ARC® apresentou sempre maiores valores quando duplamente ativado. 

Segundo Gomes et al. (2011), essa irradiação deficiente dos cimentos 

fotoativados pode gerar uma conversão incompleta. A inserção do Relyx ARC 

foi justificada por ser um composto de polimerização dual. Silva et al. (2010), 

relatam que esses materiais são indicados para procedimentos de cimentação 

por possuírem baixa solubilidade, alta qualidade mecânica e ótima adesão. 

Suas características são independentes e complementares aos cimentos 

fotopolimerizáveis, podendo compensar várias deficiências destes. O trabalho 

de Vaz (2008) revelou maiores valores da resistência da união para o cimento 
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RelyX ARC® com diferenças estatisticamente significantes em relação aos 

demais cimentos resinosos. Em nosso estudo, o RA apresentou resultados 

menores de união se comparado ao cimento fotopolimerizável testado. 

Entretanto, Gouvêa et al. (2008) relatam que, para seu emprego, é 

necessário que a opacidade e a espessura das restaurações não interfiram na 

quantidade de energia luminosa a ser transmitida para o cimento, pois a 

intensidade de irradiação deve ser suficiente para desencadear o processo de 

fotopolimerização. É a ação dos dois sistemas de ativação – foto e químico – 

que possibilitará a conversão completa de monômeros em polímeros, 

melhorando as propriedades físicas do cimento. 

Já Piwowarczyk et al. (2005) lembram que a performance de produtos 

cimentantes de composição complexa a exemplo dos dual é grandemente 

influenciada por múltiplos fatores, sejam eles locais, como a estrutura, a 

composição e o estado dos tecidos dentários, ou gerais, como a idade, saúde 

orgânica e hábitos dietéticos do portador da restauração. Isso pode repercutir 

na qualidade de união do conjunto restaurador. 

Ibarra et al. (2006) frisaram que a cura lenta dos cimentos dual pode 

levar a uma movimentação do fluido dentinário na interface entre o produto e a 

dentina, podendo formar microbolhas neste nível, que funcionariam como 

pontos de fragilidade no conjunto, comprometendo sua união. 

Segundo Ferreira et al. (2012), a demanda do mercado odontológico por 

cimentos resinosos menos sensíveis à técnica e mais fáceis de serem usados 

impulsionou a síntese de cimentos resinosos autoadesivos, a exemplo do 

RelyX U200®, adotado neste trabalho. Eles podem aderir às estruturas dentais 

sem condicionamento prévio ou aplicação de adesivo. Sua inserção envolve 

apenas um passo clínico, o que os torna extremamente atraentes do ponto de 

vista clínico. 

A literatura é unânime ao enaltecer os avanços trazidos pelos cimentos 

auto-adesivos, principalmente no que tange a diminuição do tempo clínico e a 

facilidade de seu manuseio (MARCHIORI et al., 2010; PRIETO et al., 2010; 
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SILVA et al., 2010; SOUTO-MAIOR et al., 2010; TÜRKMEN et al., 2010; 

GOMES et al., 2011). 

Azevedo et al. (2012) relatam que os mesmos promovem um bom 

selado marginal, tendo sido demonstrado que seu papel adesivo em dentina 

alcançou níveis comparáveis aos demais cimentos resinosos. Além disso, eles 

estariam aptos a aderir ao esmalte sem necessidade de condicionamento 

ácido. 

Andreatta Filho et al. (2008) lembram que, dentre os principais fatores 

que determinam a longevidade de uma restauração protética, destaca-se o tipo 

de cimento utilizado. Ele deveria ter tempo de trabalho adequado, boa 

manipulação, fácil remoção de excessos, biocompatibilidade, resistência, 

retenção adequada e pequena espessura de película.  

Anusavice (2005) já tinha evocado que uma menor película de material 

cimentante será responsável por uma melhor retenção da peça protética. 

Pereira et al. (2012) ao avaliarem as características da linha de cimento do 

U200® na instalação de copings metálicos instalados sobre pilares protéticos 

notaram que sua espessura se mostrou bastante discreta, conferindo uma 

retenção adequada ao conjunto e viabilizando uma melhor adaptação oclusal. 

Para alguns autores, os auto-adesivos têm desempenho equivalente aos 

outros cimentos resinosos. Silva et al. (2010) compararam o potencial de união 

de um cimento auto-adesivo - RelyX U100® - com cimentos resinosos dual 

convencionais, em cimentação intra-radicular. Encontraram que o primeiro 

exibiu comportamento idêntico aos outros resinosos. Consideram que o uso 

dos cimentos auto-adesivos está ligado a um menor índice de erros. 

Entretanto, frisam que eles têm capacidade limitada de difusão e 

descalcificação da dentina subjacente, comprometendo seu poder de união. 

Outros autores não encontraram uma capacidade de adesão 

francamente maior nos auto-adesivos. Gomes et al. (2011) afirmaram que 

vários tipos de agentes cimentantes fotopolimerizáveis ou dual foram sugeridos 

para a cimentação de pinos de fibra no interior de canais endodônticos, e todos 

apresentaram vantagens e desvantagens. O aparecimento dos auto-adesivos 
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parecia ter solucionado definitivamente essa questão. Relatam, entretanto, que 

os estudos enfocando o tema não se mostraram unânimes em definir qual 

grupo tem melhor desempenho para essa aplicação. 

Entretanto, não são poucos os artigos que defendem que os compostos 

auto-adesivos, por sua própria composição, não exercem união efetiva 

comparável aos cimentos resinosos convencionais.  

 Azevedo et al. (2012) remarcam que, por seu mecanismo de ação 

particular, eles reagem apenas superficialmente com o esmalte, resultando em 

deficiência na formação de uma camada híbrida ou de pontes de resina. Já 

Guarda et al. (2012) frisam que a grande viscosidade do material pode dificultar 

sua penetração no substrato dentinário, comprometendo sua adesão.  

Ferreira et al. (2012) lembram que, por serem materiais viscosos, 

durante a cimentação, os cimentos resinosos autoadesivos devem ser 

acomodados sob pressão para assegurar máximo contato entre cimento e 

dentina. Pressão de cimentação insuficiente seria responsável por levar à 

ausência de íntimo contato entre o material e o substrato dental, resultando em 

uma menor resistência adesiva. Também remarcam que a permeabilidade de 

fluidos durante a polimerização inicial deteriora a interface adesiva, 

enfraquecendo a resistência de união. 

Türkmen et al. (2010) compararam a resistência de tensão do RelyX 

U100® com diversos cimentos resinosos convencionais. Encontraram que ele 

teve altos valores para esse ensaio, porém os maiores índices foram 

encontrados com os demais produtos avaliados, defendendo que sistemas com 

primers e cimentos dispostos separadamente têm melhor potencial adesivo do 

que aqueles simplificados. Esses resultados estão em conformidade com os 

achados do presente trabalho, onde RU teve valores de adesão consideráveis, 

mas sempre abaixo de RV e RA.  

Complementando o que foi dito, Garcia et al. (2007) relatam que os 

sistemas auto-condicionantes de 2 passos e os convencionais de 3 passos 

mostram melhores comportamentos de união e de durabilidade em virtude de 

os componentes hidrófilos e hidrófobos estarem em recipientes diferentes, 
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evitando-se, assim, interações entre os compostos ao longo do tempo de 

armazenamento. 

Os resultados dos experimentos com os produtos resinosos se prestam 

a uma análise mais aprofundada das particulares da metodologia empregada. 

A melhor resistência de adesão do grupo do RV, (45,6 ± 12,9MPa), de 

polimerização unicamente por luz, mostrou que sua performance na união com 

a dentina foi bem satisfatória. RA teve um desempenho intermediário (35,8 ± 

12,5MPa), e RU se mostrou com adesão mais discreta dentro desse grupo 

(24,2 ± 5,1) 

É sabido que a maioria dos autores defende que os cimentos com 

mecanismo de ação dual são mais eficazes do que aqueles limitados a um 

processamento fotoativado, dada a dificuldade de penetração da luz em 

regiões mais profundas. Entretanto, esse inconveniente foi minimizado no 

presente estudo, pois a metodologia prevê a fotopolimerização em ambas as 

faces do corpo de prova, possibilitando que a conversão ocorra em intensidade 

máxima.  

Tal protocolo foi adotado com fins de equilibrar o potencial de cura entre 

os cimentos fotoativados com aqueles que também possuíssem ativação 

química. Além disso, não foi objeto desse estudo reproduzir uma situação 

clínica capaz de avaliar a diminuição da fotopolimerização em locais 

inacessíveis. Por fim, pode-se considerar que o RV apresentou translucidez 

suficiente para permitir uma fotoconversão satisfatória dos monômeros em 

suas camadas mais profundas. 

Do mesmo modo, é factível que a ativação química dos dual, que se 

continua por algum tempo após sua inserção, poderia não ter-se completado 

no momento dos ensaios. 

Ozturk et al. (2009) testaram dois cimentos fotopolimerizáveis – Relyx 

Veneer® e Variolink Veneer® - com um cimento dual – Variolink II® – para a 

instalação de restaurações veneer, obtendo que o último teve melhor 

desempenho. Isso pode ter ocorrido por haver alguma dificuldade de acesso da 

luz até o cimento, prejudicando a única estratégia de ativação dos dois 
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primeiros produtos, ao passo que o último também sofre cura química, 

incrementando suas propriedades mecânicas. Esse resultado se contrapôs 

àqueles do presente estudo, onde o fornecimento de irradiação luminosa 

procurou ser realizado de maneira uniforme, favorecendo propositadamente  

Já o desempenho mais discreto do RU frente aos demais resinosos 

desperta a curiosidade. Os autores são unânimes ao enaltecer avanços 

trazidos pelos cimentos auto-adesivos, principalmente no que tange a 

diminuição do tempo clínico e a facilidade de seu manuseio (MARCHIORI et 

al., 2010; PRIETO et al., 2010; SILVA et al., 2010; SOUTO-MAIOR et al., 2010; 

TÜRKMEN et al., 2010; GOMES et al., 2011). Entretanto, seu mecanismo de 

ação baseado em um condicionamento ácido menos invasivo compromete o 

vigor da união estabelecida entre cimento e substrato (PRIETO et al., 2010). 

Isso foi confirmado pelo menor quociente de adesão encontrado em RU 

quando confrontado com RV e RC. 

Outra explicação pode ser dada por Ferrreira et al. (2012), quando 

tomando por base a grande viscosidade de RU, defendem que a inserção 

desse produto no substrato dentário deve ser feita sob pressão, de modo se 

conferir um máximo de contato com a dentina, otimizando a solidariedade ao 

conjunto. 

Em nosso estudo, onde a metodologia defende que o processamento 

dos cimentos comerciais siga rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes, procurando sistematizar o experimento, tal sugestão de Ferreira et 

al. (2012), que não constava na bula do RU, foi desprezada. Tal inobservância 

pode ter levado a um desempenho mais medíocre desse produto auto-

condicionante. 

Além disso, seu desvio-padrão foi menor do que em RV e RA, 

comprovando que seu uso, mesmo que resulte em uma capacidade de união 

menor, trará resultados mais uniformes, com menor afastamento da técnica, 

graças a seu manuseio simplificado.  

Desse modo, temos que as classes mais representativas das diversas 

gerações de cimentos comerciais foram incluídas nesse trabalho. Tendo em 
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mente que há farto material explorando suas particularidades, eles podem 

perfeitamente servir de subsídios para a avaliação de novos materiais.  

Já a extrapolação da indicação de cimentos geológicos para uso em 

Odontologia parece inusitada a uma primeira análise. Há farta literatura acerca 

das ricas propriedades dos geopolímeros e de seu emprego em aplicações a 

áreas diversas, mas não para fins odontológicos (MARINHO, 2004; DUXTON, 

2006; CRIADO et al., 2007; CRIADO et al., 2008; FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ et 

al., 2008; SILVA, 2008; TORRES et al., 2009;).  

Entretanto, quando nos deparamos com a possibilidade de se adotar 

esses compostos na rotina odontológica, constata-se que os trabalhos 

dedicados ao tema são escassos (MENEZES JR., 2009). A exigüidade de 

estudos abordando esse assunto evidencia a posição de vanguarda desta 

pesquisa. Ela se ampara na necessidade de se desenvolver novas substâncias 

que supram deficiências percebidas nos compostos em uso atualmente 

(NAGAYASSU et al., 2006; BACHIEGA et al., 2010).  

Um dos primeiros fatores a serem observados em um material proposto 

para tecidos vivos é a biocompatibilidade. Também chamada de bioaceitação, 

no que concerne o ambiente oral, esse parâmetro deve ser considerado para 

sua formulação e uso. Sem isso, não há segurança alguma em seu emprego 

(LIMA et al., 2003).  

Em um estudo pioneiro, Menezes-Júnior (2009) analisou o impacto 

biológico da interação entre bactérias e geopolímeros. A metacaulinita foi o 

material precursor, e o silicato de sódio e o hidróxido de cálcio foram os 

ativadores alcalinos avaliados. Concluiu que o geopolímero apresentou 

potencial biológico em grau comparável àqueles obtidos para o MTA, para 

outros cimentos odontológicos e para o cimento Portland. Além disso, a partir 

da incorporação do digluconato de clorexidina à formulação, apresentou 

atividade antimicrobiana, sugerindo que essa característica pode ser 

potencializada pela ação de antibióticos.  
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Uma vez que esses componentes inorgânicos foram rigorosamente os 

mesmos que participaram dos compostos geológicos avaliados pelo presente 

trabalho, a escolha do geopolímero como potencial material odontológico está 

validada.  

Já o seu comportamento durante os ensaios mostrou um 

comportamento particular. O desempenho heterogêneo entre os grupos de 

cimentos geológicos não chegou a causar surpresa. Há inúmeros trabalhos 

atestando o notável comportamento adesivo do produtos de ativação alcalina 

(MARINHO 2004; DUXSON, 2006; CRIADO et al., 2007; CRIADO et al., 2008; 

FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, 2008; SILVA, 2008; MENEZES JR., 2009; TORRES 

et al., 2009). Apresentam altas resistências mecânica, térmica, à corrosão 

química e à abrasão, possuindo excelente durabilidade e não sofrendo a 

degradação intensa observada em outros cimentos (MENEZES JR., 2009). 

Entretanto, toda adaptação de um material para um novo fim requer uma série 

de aperfeiçoamentos que lhe condicionem a atingir os requisitos ótimos 

buscados.  

Assmann (2010) cita o caso do MTA, que é um cimento odontológico 

igualmente derivado da construção civil que sofreu muitas modificações para 

se adequar às exigências do ambiente oral.  

Um fator que pode ser deletério para as características desses cimentos 

é a presença de pontos vazios. De acordo com Caneppele et al. (2010), quanto 

maior a área de colagem, maior a possibilidade falhas, as quais interferirão no 

nível de união. Ele encontrou em seu ensaio áreas de adesão de 7,07mm2, 

logo menores do que as avaliadas neste estudo – iguais a 11mm2.  

Garcia et al. (2008) lembram que os cimentos quimicamente ativados 

apresentam um grave inconveniente, que é a necessidade imperiosa de 

manipulação, já que tal passo provocará a incorporação de ar ao composto, 

induzindo à formação de bolhas e porosidades, comprometendo a resposta 

mecânica. Tal fato deve ser abordado com maior profundidade no estudo dos 

geopolímeros. É útil lembrar que a metodologia do presente estudo prevê 
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espatulação vigorosa durante cinco minutos de modo a assegurar uma 

homogeneização adequada ao conjunto.  

Outro ponto citado como causa de decréscimo da atividade retentiva de 

geopolímeros é a sua hidratação inadequada. Silva (2008) demonstrou que o 

acréscimo de água acarretou em diminuição da resistência a compressão em 

todas as composições de geopolímero de sua pesquisa, associando a 

hidratação a estruturas mais porosas e menos resistentes. Ela concluiu que, à 

medida que o quociente de água aumentou, piores foram as respostas 

mecânicas. Esse fenômeno foi mais consistente nos geopolímeros que 

adotaram a metacaulinita como precursor, já que esse material requer maior 

hidratação para o seu processamento.  

No presente trabalho, a escolha de uma das composições de 

geopolímero conter água (G2) se deveu a seu melhor nível de trabalhabilidade, 

pois a uniformização da mistura era mais fácil do que em G1. Entretanto, se 

tomarmos cada tipo de armazenamento, G2s mostrou melhores propriedades 

de união do que G1s, o mesmo ocorrendo entre G2u e G1u. A escolha da 

metacaulinita como precursor justificou-se por sua apresentação estética 

aproximar-se mais da cor dos tecidos dentais.  

Tais resultados se contrapõem àqueles obtidos por Silva (2008), 

demonstrando que a adição de água não teve influência sobre o 

comportamento mecânico desses grupos para interação com a dentina. O 

melhor desempenho de G2s e G2u pode ter relação com sua facilidade de 

manuseio, que pode viabilizar uma melhor mistura entre os componentes. Nos 

casos de G1s e G1u, a dificuldade de espatulação pode ter levado à formação 

de ilhas de material não homogeneizado, com consequente queda do potencial 

de adesão a níveis aleatórios.  

O fator que parece ter influenciado de forma capital o comportamento 

dos cimentos geológicos foi o padrão de armazenamento. O acondicionamento 

em umidade relativa provocou uma queda abrupta nos níveis de união em G2 e 

G1. Tal fato parece se basear no caráter hidrossolúvel dos geopolímeros. 

Justificando tal hipótese, Jardim et al. (2007) lembram que esses adesivos de 
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natureza hidrofílica agem como uma membrana semi-permeável, atraindo água 

e degradando-se mais rapidamente. Disso se deduz que o uso intra-oral dos 

geopolímeros tem como requisito incontornável o controle de seu potencial de 

dissolução em meio úmido. 

Apesar disso, a tendência de melhor adesão da formulação contendo 

água se manteve nos grupos submetidos à umidade relativa, fazendo crer que 

o mecanismo retentivo original presente nessas séries foi preservado em algum 

grau. 

Mesmo em se observando tantos reveses envolvendo os cimentos 

geológicos, as pesquisas interessando suas capacidades de união devem ser 

continuadas. Tomando mais uma vez o MTA como parâmetro, é necessário 

remarcar que ele, derivado do cimento Portland, passou por inúmeros 

aperfeiçoamentos até chegar à formulação atual.  

Assmann (2010) relatou que o MTA não apresentava propriedades 

adequadas para uso como cimento endodôntico, uma vez que sua 

manipulação era difícil, com tempo de trabalho curto – menos de quatro 

minutos – e tempo de presa longo – duas horas e quarenta e cinco minutos. Tal 

fim exigiu o desenvolvimento de uma nova composição, adicionando-se cloreto 

de cálcio, o que otimizou sua adesão e seu tempo de presa, sem que se 

comprometesse sua biocompatibilidade.  

Bertoluzzi et al. (2006) acrescentaram que essa adição de cloreto de 

cálcio ao MTA foi benéfico por também requerer menos aporte de água para 

uma textura de trabalho adequada.  Segundo os autores, tal fato trouxe 

melhora das propriedades do cimento, pois diminuiu a formação de poros 

capilares, levando a uma menor permeabilidade e a características físicas 

superiores.  

Tais impasses enfrentados inicialmente pelos precursores do MTA são 

rigorosamente semelhantes àqueles encontrados nesse estudo. Essa 

similaridade não deve desalentar o interesse, mas sim estimular a adaptação 

dos geopolímeros para uso odontológico. 
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Um achado favorável nos ensaios com os geopolímeros foi a 

uniformidade de seus resultados em G1s (47,5 ± 6,1MPa) e G2s (59,2 ±  

7,8MPa), onde os desvios-padrão foram proporcionalmente mais baixos do que 

todos os cimentos comerciais estudados. Esses números podem denotar que 

sua simplicidade de uso pode trazer resultados confiáveis acerca do emprego 

dos geopolímeros como agentes cimentantes em Odontologia.  

Outro aspecto relevante na observação dos melhores valores absolutos 

de G1s e G2s é lembrar que os compostos resinosos, mais eficazes dentre os 

comerciais, exercem sua adesão por meios físicos e químicos, partindo de 

mecanismos de ação complexos e com alta especificidade de substrato. Já os 

geopolímeros exibem um maior grau de união baseando-se unicamente em um 

processo de retenção micromecânica, portanto mais elementar, posto que não 

se espera haver qualquer tipo de ligação química entre o cimento e a superfície 

dentinária. 

 A resistência de união exibida pelos produtos geológicos demonstra 

haver potencial aplicabilidade dos mesmos na cimentação de restaurações 

dentárias. Porém, sua consecução efetiva depende basicamente do controle de 

seu caráter hidrossolúvel, a partir de que, seu poder de união aqui observado, 

aliado à sua já demonstrada biocompatibilidade o habilitarão a assumir posição 

de vanguarda na Odontologia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos nos ensaios realizados neste 

estudo, concluiu-se que: 

 
 

 Ambas as formulações de geopolímeros apresentaram potencial de 

união à dentina humana; 

 As classes de geopolímero G1u e G2u apresentaram as menores 

capacidades de união, próximas àquelas dos cimentos 

convencionais, não havendo diferença estatisticamente significante 

entre esses grupos; 

 As classes de geopolímero G1s e G2s apresentaram os maiores 

valores de união, superiores aos cimentos resinosos estudados, e 

tiveram maior uniformidade de resultados que esses compostos 

comerciais; 

 Houve grande discrepância entre os grupos G1s e G2s com os 

grupos G1u e G2u, e tal contraste parece ser baseado no caráter 

hidrossolúvel desses cimentos; 

 Os cimentos testados apresentaram os resultados de união à dentina 

na seguinte ordem decrescente: G2s > G1s > RV > RA > RU > IV > 

FZ > G2u > G1u. 
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