
8º Seminário de Iniciação Científica. 16 e 17 ago. 2017. ISSN 2237-8901. 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO UTILIZANDO DIFERENTES 
TRATAMENTOS NA SUPERFÍCIE 

 
Eloisa Aparecida Carlesse Paloco (Bolsista FUNADESP/UNOPAR), e-mail: 
eloisapaloco@hotmail.com. Eloisa Helena Aranda Garcia de Souza, e-mail: 

eloisaranda5@gmail.com. Sandrine Bittencourt Berger, e-mail: 
berger.sandrine@gmail.com. Ricardo Danil Guiraldo (Orientador), e-mail: 

rdguiraldo@gmail.com. 
 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) / Odontologia Restauradora 
 

Área: Odontologia – Subárea: Materiais Odontológicos 
 
Introdução 
 

A evolução das resinas compostas e os materiais utilizados com o fim de 
aderirem às estruturas dentais impulsionam o desenvolvimento e a busca da 
otimização dos materiais para cimentação de peças protéticas metálicas. Com o 
surgimento dos cimentos à base de resina, as limitadas propriedades mecânicas e a 
solubilidade relativamente alta no meio bucal apresentadas pelos cimentos 
tradicionais, como o de policarboxilato, o de fosfato de zinco e de óxido de zinco e 
eugenol estão sendo amenizadas (GUEDES et al., 2008). A cimentação de coroas 
metalo-cerâmicas ainda tem como escolha os cimentos de fosfato de zinco pelos 
profissionais, por ser um material consagrado há anos em termos de eficácia quanto 
à retenção. Mas, uma vez que os cimentos resinosos também são indicados para a 
cimentação de peças metálicas, Di Francescantonio et al. (2010), avaliaram a 
eficácia dos primers adesivos aplicados à ligas metálicas Co-Cr e Ni-Cr quanto à 
resistência de união de cimentos resinosos, e constataram a eficácia na utilização de 
um primer de metal quanto à maior força de adesão nestas ligas. Assim, o objetivo 
foi avaliar a resistência de união ao microcisalhamento de estruturas métalicas à base 
de Co-Cr cimentadas com cimento resinoso com diferentes tratamentos de superfície 
e sistemas adesivos. 
 
Material e Métodos 
 

Foram utilizadas 72 barras de liga de Co-Cr com dimensões 6,5 mm 
(comprimento) X 5 mm (largura) X 1 mm (espessura). Foi feito tratamento prévio por 
meio de jateamento com óxido de alumínio 50 μm (Bio-Art, Brasil) por 15 segundos, 
com pressão de 2,5 bar (Micro-etcher ERC, Danville Engineering, San Ramon, CA, 
EUA) foi realizado sobre as barras, seguido por limpeza em cuba ultrassônica 
(Soniclean; Sanders do Brasil, Sta. Rita do Sapucaí, MG, Brasil) com água destilada 
por 5 minutos. Foram aplicados os primers para metal Alloy Primer (Kuraray Noritake 
Dental Inc., Okayama, Japan) e Clearfil Ceramic Primer (Kuraray Noritake Dental 
Inc., Okayama, Japan) e mantidos por sessenta segundo sobre as barras e em 
seguida secos com jato de ar por 15 segundos (de acordo com as instruções dos 
fabricantes). Posteriormente foram aplicados os adesivos o Scotchbond Multiuso (na 
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forma química, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA, proporção 1:1) e o Prime & Bond 2.1 
misturado com Self Cure Activator (Dentsply, Milford, DE, EUA, também na mesma 
proporção 1:1). Tanto os primers quanto os adesivos foram aplicados através de 
aplicadores descartáveis (Microbrush; KG Sorensen Ind. Com. Ltda, Barueri, SP, 
Brasil). Os dois adesivos foram aplicados por 20 segundos e secos com jato de ar 
por 10 segundos segundo orientação dos fabricantes. Os grupos foram divididos da 
seguinte forma: 

 
Grupo 1 (G1) - Scotchbond Multiuso Químico (SMQ); 
Grupo 2 (G2) -  Alloy Primer (AP) + Scotchbond Multiuso Químico (SMQ); 
Grupo 3 (G3) - Ceramic Primer (CP) + Scotchbond Multiuso Químico (SMQ); 
Grupo 4 (G4) - Primer & Bond 2.1 Químico (PBQ); 
Grupo 5 (G5) - Alloy Primer (AP) + Primer & Bond 2.1 Químico (PBQ); 
Grupo 6 (G6) - Ceramic Primer (CP) + Primer & Bond 2.1 Químico (PBQ). 
 
Nas superfícies de cada barra foram inseridas duas matrizes transparentes 

cilíndricas (Tygontubing - TYG-03, Saint-Gobain Performance Plastic, Maime Lakes, 
FL, EUA) com dimensões de 1 mm de altura e 0,75 mm de diâmetro interno, 
seguindo a metodologia sugerida por Shimada, Yamaguchi e Tagami (2002). Em 
seguida, o cimento resinoso Enforce cor A2 (Dentsply, Milford, DE, EUA) foi 
manipulado segundo orientações dos fabricantes (proporção 1:1) durante 20 
segundos e aplicado no interior das matrizes com o auxílio de uma sonda 
exploradora #5 (Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA) e condensados com o condensador nº 
3 (Duflex; S. S. White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

As barras foram imersas em água destilada e armazenadas em umidade 
absoluta com temperatura constante de 37°C por 24 horas em ambiente com 
ausência de luz. As matrizes foram removidas com auxílio de lâminade bisturi em 
aço-carbono nº 15 (Lamedid Solidor) expondo os dois cilindros de cimento resinoso 
com uma área de união de 0,38 mm2 cada e submetidas ao ensaio de 
microcisalhamento. 

Para realização do teste de microcisalhamento, as barras foram posicionadas 
em um dispositivo de teste acoplado à máquina de ensaio universal (EMIC, São 
José dos Pinhais, PR, Brazil) com auxílio de cola de cianoacrilato (Super Bonder, 
Loctite, Itapevi, SP, Brasil). Na base dos cilindros de cimento resinoso foi aplicado o 
carregamento utilizando um fio de aço (0,2 mm de diâmetro) a uma velocidade de 
0,5 mm/min até o rompimento da união à barra metálica de Co-Cr. Através do 
software acoplado à máquina de ensaio universal foram obtidos os dados de ruptura 
sendo expressos em quilograma-força (KgF) e convertidos em MegaPascal (MPa). 
Os valores de resistência à união foram submetidos à análise de variância dois 
fatores seguido por teste de Tukey com significância 5%.  

 
Resultados e Discussão 
 

Os valores médios da resistência ao teste de microcisalhamento são mostrados 
na Tabela 1. Para os grupos 1 e 4 (sem tratamento de superfície), a resistência de 
união foi significativamente menor que dos grupos 2 e 5 (com o tratamento Alloy 
Primer) e grupos 3 e 6 (com o tratamento Ceramic Primer) para ambos adesivos (p < 
0,001). 
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Tabela 1 – (Valores médios de resistência de união (MPa) e Desvio padrão para 
todos os grupos). 

Sistema Adesivo Tratamento de Superfície 

 Sem Alloy Primer Ceramic Primer 

Adper Scotchbond Multiuso 5,02 (1,48) B, b  15,81 (1,90) A, a 16,92 (1,67) A, a 

Prime & Bond 2.1 13,38 (1,17) A, b 15,36 (0,57) A, a 16,30 (0,83) A, a 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e minúsculas na linha são 
significativamente diferentes em p < 0,001 (teste de Tukey). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O teste de microcisalhamento parece diminuir o estresse do substrato, 
consequentemente gerando menor ocorrência de falhas coesivas (HEINTZE, 2013). 
No entanto, na literatura aparecem dúvidas em relação à aplicação dos primers de 
metal e eficiência no que tange a união dos cimentos resinosos à estrutura metálica 
(FREITAS; FRANCISCONI, 2004). Os resultados indicam a influência no teste de 
microcisalhamento quanto ao uso dos primers de metal na superfície das barras de 
Co-Cr. Analisando a Tabela 1 observamos que em relação ao teste de 
microcisalhamento, quanto aos grupos que não receberam tratamento de superfície, 
onde foi utilizado o Adper Scotchbond Multiuso (G1), a resistência de união se 
apresentou significantemente menor quando comparada ao grupo onde foi aplicado 
o Prime & Bond 2.1 (G4). Isso explica-se ao fato deste sistema adesivo ser 
quimicamente compatível e indicado para o uso com o cimento resinoso Enforce. 
Quanto ao emprego do tratamento de superfície com o Alloy Primer, não houve 
diferença estatisticamente significante na força de união quanto ao uso dos dois 
sistemas adesivos. O mesmo aconteceu no tratamento de superfície com Clearfil 
Ceramic Primer. Assim, de acordo com os resultados obtidos e discutidos, os 
primers devem ser utilizados independente do adesivo empregado. 
 
Conclusão 
 

O tratamento de superfície de liga de Co-Cr através de primers para metal deve 
ser utilizado no intuito de aumentar a retenção do cimento resinoso. 
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