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RESUMO   

GARCIA, Taissa Paraiso. Influência do uso do silano na 

resistência de união e no padrão de fratura nos reparos da 

resina indireta Ceramage com a resina direta Filtek Z350. Rio 

de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Clínicas 

Odontológicas) – Programa de Pós-Graduação, Faculdade de 

Odontologia, UFRJ. 

   Pouca informação encontra-se disponível sobre a influência dos diferentes tratamentos 

de superfície das restaurações de resina indireta na resistência de união com as resinas 

diretas usadas para reparo. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes 

técnicas com uso do silano no reparo da resina indireta Ceramage na resistência ao 

cisalhamento e no padrão de fratura com a resina composta direta Filtek Z350. Blocos de 

resina composta indireta Ceramage (SHOFU) foram confeccionados e envelhecidos por 

3 semanas em água destilada à 37°C. Posteriormente, foram jateados com óxido de 

alumínio e distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de 10. No grupo 1, a superfície da 

resina Ceramage recebeu o adesivo convencional Adper Single Bond 2 (3M ESPE). No 

grupo 2 foi aplicado adesivo universal Adper Single Bond Universal (3M ESPE). Nos 

grupos 3 e 4, foi feita a aplicação do silano Silano Mais (Dentsply Sirona) e dos adesivos 

convencional e universal respectivamente. Foram confeccionados cilindros de resina 

composta direta Filtek Z350 (3M ESPE) na superfície da resina indireta Ceramage em 

todos os espécimes. Em seguida foi feito o teste de cisalhamento na máquina de teste 

universal (EMIC) após o armazenamento dos espécimes em água destilada à 37°C por 24 

horas. O estereomicroscópio foi utilizado para analisar as falhas. A análise estatística foi 

feita pelo teste estatístico de Kruskal-Wallis. Não houve uma diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) na resistência de união e no padrão de fratura entre as diferentes 

técnicas de aplicação do silano no tratamento de superfície. Concluiu-se que o uso do 

silano pode não ser imprescindível para aumentar a resistência de união do reparo da 

resina indireta Ceramage com a resina direta Filtek Z350. No entanto, clinicamente é 

provável que se tenha uma maior chance de sucesso no reparo com a aplicação do silano.  



 

 

 

Palavras-chave: Reparação em Prótese Dentária, Falha de Restauração Dentária, 

Resinas indiretas, Resinas Compostas, Silanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

GARCIA, Taissa Paraiso. Influence of silane on bond strength 

and fracture pattern for indirect resin Ceramage repair with 

direct resin Filtek Z350. Rio de Janeiro, 2019. Dissertation 

(Professional Master´s Degree in Dental Clinics) - Postgraduate 

Program, Dentistry College, UFRJ. 

 

   Just few information is available about the influence of different surface treatments of 

indirect resin restorations on bond strength to direct resins used for repair. The objective 

of this study was to evaluate the influence of different techniques with the use of silane 

on the shear bond strength and fracture pattern of indirect resin Ceramage to Filtek Z350 

direct composite resin. Ceramage indirect composite blocks (SHOFU) were made and 

aged in distilled water at 37 ° C for 3 weeks. Subsequently, they were sandblasted with 

aluminum oxide and randomly divided into 4 groups of 10. In group 1, the surface of the 

Ceramage resin received the conventional adhesive Adper Single Bond 2 (3M ESPE). In 

group 2, Adper Universal Bond universal adhesive (3M ESPE) was applied. In groups 3 

and 4, the Silano Mais silane (Dentsply Sirona) and the conventional and universal 

adhesives were applied respectively. Composite resins cylinder of Filtek Z350 (3M 

ESPE) were made on the surface of the indirect resin Ceramage in all specimens. The 

shear test was then performed on the universal test machine (EMIC) after their storage in 

destilled water at 37°C for 24 hours. The stereomicroscope was used to analyze the 

fractures. Statistical analysis was done by Kruskal-Wallis test. There were no statistically 

significant differences (p>0,05) in bond strength values and in fracture pattern between 

the different techniques of application of silane in surface treatment. It was concluded 



 

 

that the silane coupling agent would not be necessary for repairing indirect resin 

Ceramage with composte resin Filtek Z350. However, clinically it is likely to have a 

better chance of successful repair with silane application. 

/ 

Keywords: Dental Prothesis Repair, Dental Restoration Failure, Dental Restoration 

Repair, Indirect resin, composite resins, Silanes   
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1) Introdução 

   Nos últimos anos, muitas resinas compostas indiretas foram introduzidas no mercado 

odontológico1. Em relação às resinas compostas diretas, as indiretas oferecem como vantagens: 

menor contração de polimerização, permitindo a confecção de restaurações com melhor 

contorno anatômico e ponto de contato proximal; boa adaptação marginal; boa resistência 

flexural; e uma fácil manipulação e polimento2. As diferenças na estrutura, composição química 

e polimerização dessas resinas indiretas resultam em um aumento no grau de conversão dos 

monômeros em polímeros, melhorando as propriedades mecânicas e físicas do material3. 

Apesar da melhoria das propriedades das resinas indiretas e da sua boa performance clínica, 

falhas podem ocorrer. Há falhas como fratura e alteração de cor, em que há a necessidade de 

substituir a restauração por uma nova. No entanto, há outras falhas como lascamento e gaps 

marginais, em que pode ser feito um reparo ou a completa substituição da restauração para 

restabelecer função e estética4,5. Quando possível, é preferível fazer o reparo ao invés da 

substituição completa da restauração para: diminuir custo, ter uma menor irritação pulpar e 

minimizar o risco de remoção de estrutura dental sadia durante a substituição da restauração 

deficiente. Sendo portanto, uma abordagem mais conservadora3. O alto grau de conversão de 

monômeros em polímeros reduz a quantidade de sítios disponíveis para adesão durante o reparo 

e com isso, é necessário um tratamento adicional para fazer com que a superfície se torne 

susceptível à retenção micromecânica dos sistemas adesivos6. 

    Vários métodos foram relatados para aumentar a reatividade das resinas indiretas (com alto 

grau de conversão de monômeros em polímeros) durante o reparo, como: asperizando a 

superfície do substrato, condicionando a mesma com ácido fosfórico, com ácido 

hidrofluorídrico (HF), com a abrasão à ar ou com  o uso de sistemas adesivos5,7. O 

condicionamento e asperização da superfície tem como objetivo aumentar a rugosidade, 

aumentando os microporos e a molhabilidade, aumentando consecutivamente a energia de 

superfície da mesma e melhorando a infiltração do silano e sistemas adesivos8. O ácido HF tem 

a capacidade de aumentar a rugosidade da superfície da resina composta envelhecida através 

da dissolução das partículas de carga. No entanto, vários estudos já mostraram que o ácido HF, 

que é corrosivo, pode ser substituído pelo uso do jateamento e posterior silanização, cuja 

resistência de união de reparo com a resina composta é efetiva e durável4,8. Outras alternativas 

ao ácido HF para criar rugosidades na superfície da resina podem ser usadas como o uso de 
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brocas diamantadas ou o jateamento, onde a pressão do ar sobre a superfície com partículas de 

sílica e/ ou alumina, torna-a quimicamente mais reativa ao silano e ao adesivo2. Dentre os 

sistemas adesivos, podem ser utilizados os mais variados tipos de adesivos odontológicos. Os 

agentes de união, silanos, são altamente efetivos em promover a adesão em materiais ricos em 

sílica, como é o caso das resinas indiretas e diretas8.    

    Com a estrutura química Y–Si– (OR), onde o “Y” é o grupo funcional que reage com a matriz 

orgânica da resina e a porção “OR” é um grupo alcoxi, que é hidrolisado com o silanol (SiOH) 

e forma ligações siloxano com o mesmo nas partículas de carga da superfície da resina. Com 

isso, é possível criar adesão química com as partículas de carga de uma resina envelhecida 

usando o silano. Além de promover adesão química, o silano ainda melhora a molhabilidade da 

superfície do substrato4. 

   Apesar de haver literatura suficiente sobre as técnicas de reparo em resinas diretas, ainda não 

há muitas evidências e nem um consenso sobre o melhor método de tratamento de superfície 

nos reparos das resinas indiretas. Alguns estudos prévios relataram que nenhum protocolo de 

tratamento de superfície pode ser adotado como universal para reparo de todas as resinas4,2,9-14. 

Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes técnicas do uso do silano 

no reparo da resina indireta Ceramage na resistência de união ao cisalhamento e no padrão de 

fratura com a resina composta direta Filtek Z350. 
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2) Objetivo  

    O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes técnicas com uso do silano no 

reparo da resina indireta Ceramage na resistência ao cisalhamento e no padrão de fratura com 

a resina composta direta Filtek Z350 
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3) Revisão de literatura 

3.1) Influência do jateamento 

    Kimyai, Soodabeh et al. em 20153 compararam o efeito de duas técnicas de preparo mecânico 

de superfície com o uso de dois sistemas adesivos na resistência de união de reparo ao 

cisalhamento da resina indireta com a resina composta direta. Os autores concluíram que as 

maiores resistências de união encontradas foram com o jateamento com óxido de alumínio e a 

posterior aplicação do adesivo, seja ele convencional ou auto-condicionante. E as piores 

resistências de união encontradas foram com o uso dos adesivos auto-condicionante ou 

convencional, sem o tratamento prévio da superfície. Em concordância com estudos prévios, os 

autores relataram que a resistência de união do reparo da resina indireta aumenta após o 

tratamento (ásperização) da superfície com abrasão a ar, já que a energia de superfície e a 

molhabilidade do adesivo aumentam. A resina indireta Gradia apresentou maiores resistência 

de união com a abrasão a ar em comparação ao uso de laser. Ao realizar a abrasão a ar, os 

componentes da matriz vão fazer uma ligação covalente com o silano (quando utilizado), 

aumentando a resistência de união. O estudo relata ainda que não houve uma diferença 

significativa entre os valores de adesão entre os adesivos convencional (Single Bond) e auto-

condicionante (Clearfil SE Bond), havendo apenas a vantagem de diminuir as etapas clínicas e 

a sensibilidade técnica quando o adesivo auto-condicionante é utilizado. 

    Loomans, B.A.C. et al. em 20179 avaliaram o efeito de várias técnicas de reparo em resinas 

indiretas. Eles relataram que diferentes resinas indiretas reagem diferentemente aos diversos 

tratamentos de superfície (de acordo com a composição do material), assim como acontece com 

as resinas diretas, não devendo-se adotar uma técnica universal para reparo de resinas indiretas. 

Com as técnicas de abrasão a ar, o maior efeito foi visto na resina LAVA Ultimate, enquanto 

que na resina Clearfil Estenia o efeito foi limitado. As diferentes técnicas de abrasão a ar usadas 

foram: óxido de alumínio com partículas tradicionais de 50 μm, CoJet, SilJet (ambos com 

partículas de óxido de alumínio de 30 μm revestidas com sílica) e SilJet Plus (partículas de 

óxido de alumínio de 30 μm revestidas com sílica e silanizadas). Era esperado que as partículas 

revestidas por sílica e o silano melhorassem a adesão química, no entanto, não foi esse o 

resultado encontrado no estudo. Em concordância com outros estudos, o jateamento na resina 

LAVA Ultimate mostrou um efeito estatístico benéfico, enquanto que na resina Clearfil Estenia, 

o uso tem efeito imperceptível. Isso pode ser possivelmente explicado pelo fato das resinas com 

alta porcentagem de matriz orgânica serem mais sensitivas à técnica de abrasão a ar comparado 
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com as resinas com muitas partículas incorporadas (“highly filled composites”). Quanto ao uso 

do ácido hidrofluorídrico, ele foi efetivo em ambas as resinas, quando não foi feita a 

termociclagem. No entanto, os autores não recomendam o seu uso por uma questão de risco 

biológico e pelo fato do seu uso ser prejudicial para adesão em dentina. Os autores relataram 

que o uso do silano foi benéfico apenas na metade dos grupos experimentais, sendo o seu efeito 

dependente do material e da técnica de tratamento de superfície. No entanto, os autores 

recomendam o jateamento da resina com a posterior aplicação do silano. 

    Visuttiwattanakorn, Pornitida et al. em 20174 avaliaram o efeito dos tratamentos de superfície 

na força de adesão à microtração de duas resinas indiretas reparadas com uma resina direta 

convencional. A força de adesão do reparo da resina Ceramage foi maior em todos os 

tratamentos de superfície em comparação à resina SR Nexco. Os grupos que receberam 

tratamento com jateamento de óxido de alumínio ou com jateamento de óxido de alumínio e a 

posterior aplicação do silano, apresentaram maiores valores de força de adesão em comparação 

ao grupo que recebeu o jateamento e a posterior limpeza em cuba ultrassônica. Em 

concordância com outros autores, os autores desse estudo recomendam o jateamento com ou 

sem a aplicação do silano para melhorar a força de adesão da resina indireta com a nova resina 

direta. E eles desaconselham a limpeza da resina indireta em cuba ultrassônica após o 

jateamento, pois além de ser um procedimento inviável para uso em reparo direto (na boca), ele 

ainda diminui a força de adesão devido à absorção de água, o que gera uma degradação 

hidrolítica da interface das partículas da resina e causam um inchaço na matriz resinosa que 

pode diminuir a capacidade adesiva e as propriedades químicas do material. 

    Dall´Oca, Susanna et al. em 200815 compararam a força de adesão à microtração da resina 

indireta Gradia Forte reparada com o mesmo ou outro material depois de diferentes tratamentos 

de superfície. Os autores concluíram que o grupo que não recebeu tratamento mecânico de 

superfície e foram limpados apenas com ácido fosfórico, apresentaram a maior resistência à 

microtração. O grupo que foi tratado com jateamento de óxido de alumínio apresentou 

significativamente uma maior força de adesão em comparação ao grupo que foi asperizado com 

broca diamantada, o que pode ser explicado pelo diferente padrão microscópico criado pelas 

partículas de óxido de alumínio, que produzem mais micro-retenções aumentando a área de 

superfície disponível para molhamento e adesão. 
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    Yoshihara, Kumiko et al. em 201716 investigaram o efeito do jateamento de diferentes blocos 

de resina de CAD-CAM na topografia da superfície e a silanização na performance adesiva. Os 

autores concluíram que todos os blocos de resina de CAD-CAM demonstraram uma força de 

adesão ao cisalhamento similar, estatisticamente. E o uso do silano após o jateamento 

apresentou uma maior força de adesão de cisalhamento para todos os blocos, exceto para o 

Shofu Block HC. Os autores discutiram que o jateamento é um procedimento comum na prática 

odontológica para melhorar a força de adesão, expondo uma superfície nova, livre de 

contaminantes e promovendo uma retenção micro-mecânica maior no reparo de defeitos 

existentes em restaurações de resina. Como conclusão do trabalho, os autores apontaram que o 

jateamento dos blocos de resina produz não só uma superfície irregular, como trincas na 

superfície e na sub-superfície. Isso aconteceu especialmente nos blocos de Shofu Block HC, 

cuja superfície foi severamente danificada. Sendo recomendada, portanto, uma menor pressão 

de jateamento. O tratamento com silano após o jateamento melhora a força de adesão. A 

combinação da interação micro-mecânica com a química (jateamento + silano) parece ser um 

protocolo promissor de adesão para os blocos de CAD-CAM de resina. 

     Passos, Sheila et al. em 20072 testaram o efeito de dois tratamentos de superfície da resina 

indireta e da termociclagem na força de adesão de reparo com a resina direta à microtração. 

Eles concluíram que quando é feito o armazenamento dos espécimes em água destilada por 24 

horas, o jateamento com óxido de alumínio revestido por sílica apresenta maior força de adesão 

em comparação à aplicação do ácido hidrofluorídrico (com a posterior aplicação do silano e 

sistema adesivo em ambos). No entanto, quando foi feita a termociclagem, não houve diferença 

estatística entre os dois tratamentos de superfície. Os autores ainda relatam que considerando o 

efeito extremamente cáustico e perigoso aos tecidos moles do ácido hidrofluorídrico e à 

diferença não significativa entre os dois métodos, deve-se preferir o uso de jateamento de óxido 

de alumínio revestido por sílica ao invés do ácido fluorídrico. Após o tratamento com os dois 

métodos, os autores relataram que o uso do silano é imprescindível. 

 

3.2) Influência do silano  

    Loomans, B.A.C. et al. em 20179 avaliaram o efeito de várias técnicas de reparo em resinas 

indiretas. Eles relataram que diferentes resinas indiretas reagem diferentemente aos diversos 

tratamentos de superfície (de acordo com a composição do material), assim como acontece com 
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as resinas diretas, não devendo-se adotar uma técnica universal para reparo de resinas indiretas. 

Com as técnicas de abrasão a ar, o maior efeito foi visto na resina LAVA Ultimate, enquanto 

que na resina Clearfil Estenia o efeito foi limitado. As diferentes técnicas de abrasão a ar usadas 

foram: óxido de alumínio com partículas tradicionais de 50 µm, CoJet, SilJet (ambos com 

partículas de óxido de alumínio de 30 µm revestidas com sílica) e SilJet Plus (partículas de 

óxido de alumínio de 30 µm revestidas com sílica e silanizadas). Era esperado que as partículas 

revestidas por sílica e o silano melhorassem a adesão química, no entanto, não foi esse o 

resultado encontrado no estudo. Em concordância com outros estudos, o jateamento na resina 

LAVA Ultimate mostrou um efeito estatístico benéfico, enquanto que na resina Clearfil Estenia, 

o uso é negligenciável. Isso pode ser possivelmente explicado pelo fato das resinas com alta 

porcentagem de matriz orgânica serem mais sensíveis à técnica de abrasão a ar comparado com 

as resinas com muitas partículas incorporadas (“highly filled composites”). Quanto ao uso do 

ácido hidrofluorídrico, ele foi efetivo em ambas as resinas, quando não foi feita a 

termociclagem. No entanto, os autores não recomendam o seu uso por uma questão biológica e 

pelo fato do seu uso ser prejudicial para adesão em dentina. Os autores relataram que o uso do 

silano foi benéfico apenas na metade dos grupos experimentais, sendo o seu efeito dependente 

do material e da técnica de tratamento de superfície. No entanto, os autores recomendam o 

jateamento da resina com a posterior aplicação do silano. 

    Lung, Christie et al. em 20128 fizeram uma revisão sobre os aspectos do silano e dos 

tratamentos de superfície na odontologia. Os autores relataram que o silano é um bom agente 

de união para promover a adesão entre a resina composta e outros materiais dentários ricos em 

sílica. No entanto, o silano ainda apresenta limitações ao fazer a ligação com materiais que não 

são à base de sílica, sendo recomendada a silicatização da superfície desses materiais para 

garantir uma adesão durável. O uso do silano em dois frascos consiste em um frasco com silano 

não-hidrolizado em etanol e no outro frasco uma solução aquosa de ácido acético. As duas 

soluções são misturadas para permitir uma hidrólise do silano em um pH baixo antes do uso, 

permitindo um aumento da vida útil do silano em comparação ao sistema em frasco único. Os 

tratamentos de superfície aumentam a rugosidade e a energia de superfície, criando microporos 

para a posterior infiltração do silano e dos cimentos resinosos e melhorando a molhabilidade 

para os procedimentos adesivos. Os autores concluíram que a maioria dos procedimentos 

adesivos na odontologia envolvem a adesão entre materiais diferentes, sendo o silano um 

mediador importante nesse processo para atender os requisitos clínicos para uma adesão 
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durável. Os procedimentos de tratamento de superfície combinados com a aplicação do silano 

são um protocolo básico para os reparos tanto em laboratório, quanto intraorais. 

 

 

3.3) Influência do adesivo 

    Kimyai, Soodabeh et al. em 20153 compararam o efeito de duas técnicas de preparo mecânico 

de superfície com o uso de dois sistemas adesivos na resistência de união de reparo ao 

cisalhamento da resina indireta com a resina composta direta. Os autores concluíram que as 

maiores resistências de união encontradas foram com o jateamento com óxido de alumínio e a 

posterior aplicação do adesivo, seja ele convencional ou auto-condicionante. E as piores 

resistências de união encontradas foram com o uso dos adesivos auto-condicionante ou 

convencional, sem o tratamento prévio da superfície. Em concordância com estudos prévios, os 

autores relataram que a resistência de união do reparo da resina indireta aumenta após o 

tratamento (ásperização) da superfície com abrasão a ar, já que a energia de superfície e a 

molhabilidade pelo adesivo aumentam. A resina indireta Gradia apresentou maiores resistências 

de união com a abrasão a ar em comparação ao uso de laser. Ao realizar a abrasão a ar, os 

componentes da matriz vão fazer uma ligação covalente com o silano (quando utilizado), 

aumentando a força de adesão. O estudo relata ainda que não houve uma diferença significativa 

entre os valores de adesão entre os adesivos convencional (Single Bond) e auto-condicionante 

(Clearfil SE Bond), havendo apenas a vantagem de diminuir as etapas clínicas e a sensibilidade 

técnica quando o adesivo auto-condicionante é utilizado. 

    Yoshihara, Kumiko et al. em 201617 avaliaram a efetividade e estabilidade do silano 

incorporado no adesivo universal. Os autores testaram o adesivo universal com silano na sua 

composição Scotchbond Universal (3M ESPE) e o adesivo sem silano Clearfil S3 Bond ND 

Quick (Kuraray Noritake) de 6 formas diferentes e em dois tipos de materiais, que foram: discos 

lisos de vidro representando uma cerâmica rica em vidro e blocos de resina feitos em CAD-

CAM. Os resultados encontrados após o teste de cisalhamento nos discos de vidro foram: não 

houve diferença na resistência adesiva entre os dois adesivos quando aplicados sozinhos; 

Quando os dois adesivos foram misturados previamente com o Clearfil Porcelain Bond 

Activator (silano), uma resistência adesiva significativamente maior foi observada, não 

havendo diferença significativa entre os dois adesivos; Uma maior resistência adesiva foi 
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verificada quando y-MTPS foi adicionado aos adesivos e a resistência adesiva foi medida 

imediatamente; A aplicação do adesivo após 1,3 ou 7 dias resultaram em uma resistência 

adesiva menor (nenhuma diferença foi observada entre os grupos da aplicação tardia e entre 

ambos os dois y-MTPS adicionados ao adesivo). Os resultados encontrados após o teste de 

cisalhamento nos blocos de resina foram: não houve diferença na resistência adesiva entre os 

adesivos aplicados sozinhos e entre os adesivos misturados com o Clearfil Porcelain Bond 

Activator; Após a termociclagem, a resistência adesiva diminuiu significativamente em ambos 

os adesivos, mas não quando eles foram misturados com o Clearfil Porcelain Bond Activator. 

Os autores concluíram que o efeito do silano dos adesivos universais contendo silano não parece 

ser muito efetivo e estável, devido ao fato da solução ácida promover uma desidratação de 

condensação. Clinicamente, é recomendado o uso do silano em frasco separado ou do silano 

misturado ao adesivo imediatamente antes do uso para alcançar um efeito de ligação suficiente 

do silano. 

 

3.4) Influência do teste mecânico 

    Placido, Eliane et al.  em 200718, compararam a distribuição do estresse nos testes de 

cisalhamento e micro-cisalhamento usando a análise de elemento finito e sugeriram alguns 

parâmetros padronizados que poderiam ter uma importante influência no resultado. Os autores 

relataram diferenças entre os dois testes devido à diferença relativa da espessura da camada de 

adesivo (mais grossa no teste de micro-cisalhamento), distância de aplicação da carga e módulo 

de elasticidade do cilindro de resina aderido. A distribuição do estresse foi sempre não uniforme 

ao longo da interface adesiva e a concentração do estresse parecem ter um papel relevante na 

fratura. Uma carga de cisalhamento foi aplicada em ambos os testes, porém sempre houve uma 

predominância de estresse de tração. A fratura pode ocorrer devido a esses estresses de tração 

e nesse estudo foi mais pronunciado nos modelos de micro-cisalhamento. Os autores relataram 

que nos experimentos com micro-cisalhamento é comum ter uma camada de adesivo mais 

grossa relativamente (o que concentra o estresse), o uso de resina fluida (o que também 

concentra estresse) e uma maior distância relativa da carga (o que resulta em estresse de tração)  

pode fazê-los concluir que esse teste é pior para representar a força de adesão ao cisalhamento 

do que o teste de cisalhamento. 
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   Rinastiti, Margareth et al. em 201019 disseram que para entender a adesão entre duas resinas 

e o seu tipo de falha é necessária uma caracterização físico-química e modelagem da superfície 

da resina, relacionando isso com a atual resistência adesiva e o tipo de falha. A molhabilidade 

da superfície do material pode ser examinada pelo valor do ângulo de contato com líquidos. A 

rugosidade de superfície pode ser calculada com imagens tridimensionais da topografia obtidas 

através microscópio de força atômica ou microscopia eletrônica. A composição da superfície 

da resina pode ser analisada quantitativamente usando a espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios-x. Vários métodos de testes in vitro foram desenvolvidos para avaliar a 

resistência adesiva dos sistemas adesivos, incluindo os testes de tração, microtração e 

cisalhamento. O teste de cisalhamento tem sido mais comumente utilizado do que o teste de 

tração devido à sua relativa simplicidade. 
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4) Materiais e métodos 

   Este estudo avaliou a técnica de reparo em resina indireta, utilizando tratamento superficial 

de jateamento de óxido de alumínio, aplicação ou não de silano, quer seja previamente a um 

adesivo convencional ou a um adesivo universal, antes do reparo com resina direta (tabela 1). 

Tabela 1: Nome do material, categoria, fabricante, lote e composição dos materiais usados no 

presente estudo (de acordo com os fabricantes) 

Nome Categoria Fabricante Lote Composição 

Ceramage 

 

Resina 

indireta 

SHOFU 

Inc.,Kyoto, 

Japan 

061823 UDMA, UDA, silicato de 

zircônio pigmentos e outros 

Óxido de 

alumínio 

Abrasão à 

ar 

BIOART, São 

Carlos, SP, 

Brasil 

56383 50 µm Al2O3 

Silano 

Mais 

Silano DENTSPLY 

SIRONA, 

Pirassununga, 

SP, Brasil 

Primer: 

331180J 

Ativador: 

331189J 

 

Primer– álcool etílico 95% e 

silano A 174 

 

Ativador- álcool etílico 95% e 

ácido acético glacial 

Adper 

Single 

Bond 

Universal 

Adesivo 3M ESPE, St. 

Paul, MN, 

USA 

17129000728 Metacrilato de 2-hidroxietila, 

BisGMA, decametileno 

dimetacrilato, sílica tratada de 

silano, 1,10-Decanodiol fosfato 

metacrilato, copolímero de 

acrílico e ácido itacônico, 

caforquinona, N,N-

dimetilbenzocaína, etanol, água 

Adper 

Single 

Bond 2 

Adesivo 3M ESPE, St. 

Paul, MN, 

USA 

51102 HEMA, BisGMA, etanol, 

dimetracrilato,água, copolímero 

funcional de  

metacrilato de ácidos po 

liacrílico e polialcenóico, 

fotoiniciador 
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Filtek 

Z350 

 

Resina 

direta 

3M ESPE, St. 

Paul, MN, 

USA 

N775875 
Matriz: BisGMA, Bis 

EMA, UDMA com pequenas 

quantidades de TEGDMA.  

Carga: 

nanopartículas de sílica não-

aglomerada de 20 nm e 

nanoaglomerados de 

zircônia/sílica de tamanho entre  

5-20 nm. A porcentagem de  

carga é de 78.5% em peso 

Ultra-Etch Ácido 

fosfórico 

Ultradent 

Products, 

South Jordan, 

UT, USA 

BCR5G Ácido fosfórico 35% 

4.1) Produção dos espécimes 

   O presente estudo in vitro foi feito com 40 blocos/ amostras de resina composta indireta 

medindo 4 mm de altura, 5 mm de comprimento e 5 mm de largura. As amostras foram 

preparadas através de um molde de silicone fabricado a partir de um bloco de resina acrílica 

nas dimensões 5x5x4 mm (figura 1). A resina indireta Ceramage cor A2B (SHOFU Inc.,Kyoto, 

Japan) foi fabricada em incrementos de 2 mm, com a pré-polimerização de cada incremento de 

1 minuto em um equipamento específico  UniXS (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) com 

parâmetros de 420 à 480 nanômetros e temperatura menor que 55 graus Celsius (figura 2). 

Antes da pré-polimerização da última camada, ela foi coberta com uma matriz de poliéster 

transparente (TDV, Santa Catarina, Brasil) e pressionada com uma placa de vidro para produzir 

uma superfície lisa e remover os excessos de material (figura 3). Em seguida, os blocos foram 

removidos da matriz de silicone e tiveram a sua polimerização final em um dispositivo de 

polimerização específico UniXS (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) segundo as 

recomendações do fabricante (Figura 4). Os excessos de material produzidos na confecção da 

última camada foram removidos com lâmina de bisturi (figura 4). Um anel de policloreto de 

vinila  (PVC) (2,8 cm de diâmetro e 1,6 cm de altura) foi utilizado para ancorar o bloco de 

resina indireta. A amostra de resina indireta foi colocada em uma das bases do anel de PVC e 

presa com fita dupla face na superfície que estava apoiada (Figura 5 A e B). O interior do anel 

foi preenchido com resina acrílica (figura 5C) e após a presa da mesma, o conjunto foi finalizado 

com papel metalográfico de granulação 320 de carbeto de silício por 40 segundos (10 segundos 

cada quadrante) no equipamento Politriz/Lixadeira Metalográfica Aropol VV (AROTEC, São 

Paulo, Brasil) (figura 6). Os blocos de resina indireta foram envelhecidos para simular a 
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degradação ocorrida no meio intrabucal com o tempo. Com isso, os blocos foram armazenados 

por 3 semanas na água destilada à 37ºC3 (figura 7A).  

 

4.2) Procedimentos de reparo  

   Após o procedimento de envelhecimento, a superfície dos blocos foi jateada com óxido de 

alumínio (BIOART, São Carlos, SP, Brasil). O jateamento foi feito com partículas de óxido de 

alumínio de 50 µm (Renfert, Hilzingen, Germany), usando os seguintes parâmetros: ângulo de 

90º e distância de 10 mm da superfície envelhecida da resina indireta, aplicado por 5 segundos 

e com pressão de 60 libras por polegada quadrada (psi) (Figura 7B). Posteriormente, o gel de 

ácido fosfórico 35% (Ultradent Products, South Jordan, UT, USA) (Figura 8A) foi aplicado na 

superfície a ser reparada por 30 segundos e depois lavada com água por 30 segundos para 

remover os debris e secada com jatos de ar por 10 segundos.  

    Então, os blocos foram divididos aleatoriamente em 4 grupos de 10 blocos cada de acordo 

com o procedimento adesivo utilizado. 

    Grupo 1: foi aplicado o adesivo Adper Single Bond 2 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) com 

um microbrush na superfície da resina indireta, jatos de ar suaves foram aplicados antes da 

fotopolimerização por 20 segundos. 

    Grupo 2: foi aplicado o adesivo Adper Single Bond Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, 

USA) com um microbrush na superfície da resina indireta, jatos de ar suaves foram aplicados 

antes da fotopolimerização por 20 segundos. 

    Grupo 3: foi aplicado o silano Silano Mais (Dentsply Sirona, Pirassununga, SP, Brasil) para 

o preparo químico da superfície da resina indireta antes da aplicação do adesivo Adper Single 

Bond 2 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA). 

    Grupo 4: foi aplicado o silano Silano Mais (Dentsply Sirona, Pirassununga, SP, Brasil) para 

o preparo químico da superfície da resina indireta antes da aplicação do adesivo Adper Single 

Bond Universal (3M ESPE, St. Paul, MN, USA). 

    Modo de aplicação do silano: o silano foi aplicado com um microbrush (Figura 8B) e 

aguardado o tempo de evaporação de 5 minutos. Depois foi seco com jatos de ar. 
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4.3) Preparação dos espécimes  

    Um molde cilíndrico de látex, medindo 4 mm de altura e 2 mm de diâmetro interno foi 

utilizado para confecção da nova resina composta direta filtek Z350 (3M ESPE, St. Paul, MN, 

USA) na superfície da resina indireta. O molde foi posicionado na porção central da resina 

indireta e a nova resina foi confeccionada em camadas de 2 mm, sendo cada camada 

polimerizada por 20 segundos, segundo recomendações do fabricante, usando o 

fotopolimerizador Radii-cal (SDI, Victoria, Austrália) perpendicularmente e quase encostando 

na superfície da resina direta (intensidade da luz > 500 Mw/cm2 , medida com radiômetro  

(Ivoclar Vivadent, Brueri, SP, Brasil)) (Figura 8 C e D). 

 

4.4) Preparo dos espécimes para o teste de resistência de união ao cisalhamento  

    Após o armazenamento dos espécimes em água destilada à 37°C por 24 horas, a resistência 

de união ao cisalhamento do reparo foi medida em Newtons usando a máquina de teste universal 

(EMIC DL-2000, EMIC; São José dos Pinhais, Brasil) em uma velocidade de corte de 1mm/min 

(de acordo com a ISO 10477) e uma célula de carga de 500N. Os espécimes foram fraturados 

por uma lâmina em forma de cinzel do equipamento na interface entre a velha e a nova resina 

e a resistência de união foi calculada em megapascal (MPa) pela EMIC dividindo a força 

aplicada (em Newton) pela área de superfície da adesão em milímetros quadrados (a medida da 

área de superfície foi fixa para todos os corpos de prova, pois estavam relacionadas com a 

matriz utilizada na confecção com cilindros de resina direta) (Figura 9). 

 

4.5) Análise da fratura  

   Após a fratura dos espécimes, a superfície fraturada foi examinada por um observador cego 

com estereomicroscópio modelo 1005t (Opticam, São Paulo, Brasil) com 40X de aumento 

acoplado à uma câmera digital CMOS 10 megapixels (Opticam, São Paulo, Brasil) para 

verificar os modos de falha. Os espécimes foram examinados em uma posição de 90 graus à 

lente do estereomicroscópio e em uma posição de 36 graus (Figura 10). As fraturas foram 

classificadas como: 

Fratura adesiva: fratura na interface velha resina-nova resina; 
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Fratura coesiva: fratura na velha resina ou na nova resina; 

Fratura mista: uma combinação das duas fraturas acima. 

 

4.6) Análise estatística 

    Através do programa estatístico SPSS, foi aplicado o teste estatístico de Kruskal-Wallis, que 

é um teste não-paramétrico utilizado na comparação de duas ou mais amostras independentes. 
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5) Resultados 

    Os resultados da resistência de união ao teste de cisalhamento dos quatro grupos estão 

apresentados nas tabelas 2, 3, 4 e 5.   

 

Tabela 2: Resultado do teste de cisalhamento do grupo 1 (Adper Single Bond 2) 

Corpo de 
Prova 

Resultado 
(MPa) 

Tipo de 
Fratura 

1 11,48 Mista 

2 5,73 Mista 

3 9,87 Mista 

4 8,26 Mista 

5 8,16 Adesiva 

6 8,10 Mista 

7 12,32 Mista 

8 7,85 Adesiva 

9 8,21 Mista 

10 10,58 Mista 

Média 9,06 - 

Desvio-padrão 1,97 - 

 

Tabela 3: Resultado do teste de cisalhamento do grupo 2 (Adper Single Bond Universal) 

Corpo de 
Prova 

Resultado 
(MPa) 

Tipo de 
Fratura 

1 8,59 Mista 

2 10,73 Mista 

3 1,87 Mista 

4 13,33 Mista 

5 7,65 Adesiva 

6 8,03 Mista 

7 8,06 Mista 

8 11,43 Mista 

9 3,73 Mista 

10 7,58 Mista 

Média 8,10 - 

Desvio-padrão 3,40 - 
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Tabela 4:Resultado do teste de cisalhamento do grupo 3(Silano Mais + Adper Single Bond 2) 

Corpo de 
Prova 

Resultado 
(MPa) 

Tipo de 
Fratura 

1 10,08 Mista 

2 12,70 Adesiva 

3 11,31 Mista 

4 10,51 Mista 

5 11,54 Mista 

6 2,85 Adesiva 

7 8,41 Mista 

8 9,74 Mista 

9 10,53 Mista 

10 8,25 Mista 

Média 9,59 - 

Desvio-padrão 2,73 - 

 

Tabela 5: Resultado do teste de cisalhamento do grupo 4 (Silano Mais + Adper Single Bond 

Universal) 

Corpo de 
Prova 

Resultado 
(MPa) 

Tipo de 
Fratura 

1 16,16 Mista 

2 12,39 Mista 

3 11,84 Mista 

4 5,00 Mista 

5 13,46 Mista 

6 9,65 Mista 

7 5,91 Mista 

8 13,16 Coesiva RI 

9 13,26 Mista 

10 8,30 Mista 

Média 10,91 - 

Desvio-padrão 3,59 - 

 

    O teste estatístico utilizado no presente estudo foi o de Kruskal-Wallis, que é um teste não-

paramétrico. A escolha por um teste não-paramétrico foi devido ao fato da amostra ser pequena 

e a variabilidade do resultado ser grande, como pode ser exemplificado no gráfico 2. No gráfico 

1 pode-se observar que a mediana do grupo 4 é maior do que a dos outros 3 grupos e que a sua 
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variabilidade entre as 10 amostras é alta, o que poderia ser explicado por possíveis falhas no 

teste mecânico de cisalhamento.  

 

Gráfico 1: Gráfico Box Plot do resultado em MPa dos grupos 1, 2, 3 e 4. 

 

    Após a realização do teste estatístico de Kruskal-Wallis (tabela 6), observou-se que o valor 

da significância foi de 0,152 e portanto não houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos, pois o valor de P>0,05. 

 

Tabela 6: Resultado do teste estatístico de Kruskal Wallis 

Teste estatístico de Kruskal Wallis 

 Resultado em 

MPa 

Qui-quadrado 5,281 

Df 3 

Significância Assintótica ,152 
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    Na observação dos tipos de fratura em estereomicroscópio, observou-se que as fraturas foram 

predominantemente mistas nos 4 grupos, não havendo uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (tabela 7). O grupo 4, em que foi feito o jateamento seguido da 

aplicação silano e do adesivo Adper Single Bond Universal foi o único grupo que apresentou 

uma fratura coesiva na resina indireta e a maioria das suas fraturas mistas apresentavam uma 

fratura coesiva na resina indireta, achado este incomum nos outros 3 grupos. 

 

Tabela 7: Modos de fratura entre os grupos experimentais. 

 Tipo de fratura Total 

Adesiva Coesiva Mista 

Grupos 1 Contagem 2 0 8 10 

% dentro de Grupos 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

 2 Contagem 1 0 9 10 

% dentro de Grupos 10,0% 0,0% 90,0% 100,0% 

 3 Contagem 2 0 8 10 

% dentro de Grupos 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

4 Contagem 0 1 9 10 

% dentro de Grupos 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

Total Contagem 5 1 34 40 

% dentro de Grupos 12,5% 2,5% 85,0% 100,0% 
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6) Discussão 

    Segundo dados da literatura7,3, uma adesão forte entre a resina indireta e a nova resina 

composta do reparo é fundamental para se ter um procedimento de reparo de sucesso. Essa 

adesão entre a resina envelhecida e a nova resina pode se dar por 3 mecanismos: uma adesão 

química com as partículas de carga expostas, uma adesão química com a matriz orgânica e uma 

retenção micromecânica com a superfície tratada20. Na adesão química com as partículas de 

carga expostas, o agente de união silano é efetivo em melhorar a adesão aos materiais ricos em 

sílica, como é o caso da resina indireta Ceramage utilizada no presente estudo, melhorando 

também a molhabilidade da superfície do substrato8. A adesão química com a matriz orgânica 

depende das ligações duplas entre os carbonos (C=C) não convertidas na superfície da resina 

envelhecida5, no entanto as resinas indiretas apresentam um alto grau de conversão, o que pode 

prejudicar os procedimentos de reparo15,21. Já a retenção micromecânica da superfície pode ser 

alcançada através do jateamento, da asperização com brocas diamantadas e do condicionamento 

ácido, aumentando resistência de união da resina reparada4. 

    Estudos prévios mostraram que o preparo mecânico da superfície da resina indireta com 

jateamento de óxido de alumínio aumenta a resistência de união do reparo com a nova resina 

composta direta2,3,4,9,12,15,17,22-24. Com base nesses estudos, optou-se por realizar o jateamento 

nos 4 grupos experimentais do presente trabalho, no entanto, o jateamento com óxido de 

alumínio pareceu ter uma influência maior na resistência de união do que os procedimentos 

adesivos e silano utilizados para o reparo, o que pode ser atribuído ao aumento da rugosidade 

da superfície, o que por consequência aumenta a energia de superfície e molhabilidade do 

adesivo e/ou silano3.     

    O silano atua como uma ponte para conectar os materiais orgânicos e inorgânicos e a sua 

fórmula geral é Y – (CH2)m – Si –  (OR)3. “Y” é um grupo organofuncional que reage com 

matriz orgânica, “– (CH2)m –“  é um grupo ligante e “OR” é um grupo alcoxi. O silano deve 

ser ativado pela sua hidrólise (SiOR → SiOH) antes que ele possa se ligar, através dos grupos 

“– OH” na superfície do substrato. Após a sua hidrólise, ocorre a autocondensação entre as 

moléculas de silanol para formar oligômeros “– (O –Si–O)n –“ e siloxano com os tamanhos 

dependendo da temperatura, do pH e do sistema de solventes. Quando a solução de silano é 

aplicada sobre a superfície de substrato pré-tratada, os grupos silanol livres formam primeiro 

uma ligação de hidrogênio com os grupos hidroxila (-OH) na superfície do substrato inorgânico 

à temperatura ambiente. Então, uma ligação “–Si– O– (substrato)” é formada entre o silanol e 
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a superfície “HO – (substrato)” por condensação. A resina composta consiste em grupos 

funcionais reativos,  cujas ligações duplas de carbono podem reagir com os grupos 

organofuncionais do silano. Os componentes iniciadores da resina se decompõem em radicais 

livres reativos e de alta energia  através da luz azul visível na região de 400–500 nm, que então 

reagem com a ligação >C=C< no monômero de resina ou na molécula de silano para gerar uma 

nova espécie reativa de radicais livres. A adição destes radicais livres entre os monômeros de 

resina composta e as moléculas de silano formam-se novas ligações sigma –C –C–. Com isso, 

uma ligação é formada entre a resina e a superfície do substrato8. 

    Na maioria dos estudos que avaliaram o efeito do silano na resistência de união foi utilizado 

o silano pré-hidrolizado em um frasco único21,25-29.  Após o frasco ser aberto, o silano pré-

hidrolizado tem um tempo de vida curto e rapidamente se torna turvo, perdendo seu efeito8. No 

presente estudo, um sistema de silano em dois frascos foi utilizado, que consiste em um silano 

não-hidrolizado dissolvido em álcool em um frasco e uma solução aquosa de ácido acético em 

outro. Ao misturar as duas soluções, inicia-se a hidrólise do silano para o seu uso. Estudos 

mostraram que o uso do silano em dois frascos30 apresenta uma resistência de união maior do 

que o silano em frasco único31. 

    Segundo Pornitida V. et al. em 20174, os maiores valores de resistência de união do reparo 

das resinas indiretas Ceramage foram encontrados quando se fez o jateamento seguido ou não 

da aplicação do silano. Esse resultado está em concordância com outros achados2,12,23, em que 

o uso do jateamento e silano produziram maior resistência de união em comparação a outros 

procedimentos de criação de retenção micromecânica como por exemplo o uso de brocas 

diamantadas e condicionamento ácido. Em discordância com esses achados, o presente estudo 

mostrou que apesar dos grupos 3 e 4 em que o silano foi utilizado em frasco separado após o 

jateamento com óxido de alumínio terem apresentado uma maior resistência de união em 

comparação aos grupos 1 (grupo controle) e 2 (em que o silano estava presente na composição 

do adesivo Adper Single Bond Universal, no entanto não foi aplicado o silano em frasco 

separado), essa diferença não foi estatisticamente significativa. Os resultados do presente 

estudo sugerem que o jateamento, seguido da aplicação do silano e adesivo Adper Single Bond 

Universal (grupo 4) provavelmente vão aumentar as chances de sucesso, clinicamente, do 

reparo da resina Ceramage, pois nesse grupo a mediana foi mais alta do que nos outros grupos. 

No entanto, esse resultado não foi encontrado estatisticamente provavelmente pelo tamanho 

pequeno da amostra e pela alta variabilidade. E em concordância com Lucena-Martin et al em 

20017, o uso do silano pode não ser necessário durante os procedimentos de reparo, sendo o 
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jateamento da superfície com óxido de alumínio suficiente para produzir uma resistência de 

união de reparo efetiva entre a resina indireta e a resina composta direta4. 

    No estudo de Loomans BAC et al. de 20179 também não foi encontrado um resultado 

consistente com o uso do silano, sendo o efeito do mesmo dependente do material e do 

tratamento de superfície. Esse fato é explicado pelas diferentes composições das partículas de 

carga das diferentes resinas indiretas e da distinta habilidade dos tratamentos de superfície em 

expor as partículas de sílica para adesão química com as moléculas do silano. No entanto, os 

autores recomendam o uso do silano nos procedimentos de reparo. Ainda no mesmo estudo, foi 

encontrado que o silano resultou em uma quantidade menor de falhas adesivas e mais falhas 

coesivas no substrato9. Em concordância com Loomans BAC et al. 9, no presente estudo, o 

grupo 4 em que foi utilizado um excesso de silano (silano aplicado em um frasco separado e o 

silano do adesivo Adper Single Bond Universal) foi o único grupo que apresentou fratura 

coesiva na resina indireta, não apresentou falhas adesivas e a maioria das suas fraturas mistas 

apresentavam uma fratura coesiva na resina indireta. 

    Em estudos prévios in vitro que testaram resinas diretas apenas, foi mostrado que as 

diferentes resinas compostas reagem diferentemente aos variados tipos de tratamento de 

superfície e que nenhuma das técnicas de tratamento de superfície testadas podem ser 

recomendadas como um protocolo universal para todas as resinas10,32,33 (com composições 

diferentes). A conclusão desses estudos foi que as resinas diretas não podem ser vistas como 

um grupo de materiais tendo propriedades idênticas para fazer o reparo e resultados similares 

foram encontrados para reparo de resinas indiretas9. 

    Pantelis Kouros et al em 201834 em seu estudo de reparo de resina direta com resina direta, 

sugere que se use o silano antes da aplicação do adesivo para melhorar a resistência de união 

entre a nova e a velha resina. A interação química acontece entre a sílica das partículas de carga 

da resina e o grupo funcional do silanol. Um segundo grupo funcional da molécula do silano 

copolimeriza com a matriz de metacrilato do agente adesivo. Com isso, uma adesão química 

entre a superfície das partículas de carga presentes na superfície da resina envelhecida e a matriz 

orgânica da nova resina de reparo é estabelecida. Segundo os autores, o silano deve ser usado 

clinicamente já que ele aumenta a molhabilidade da superfície da resina, ajuda o agente adesivo 

a infiltrar nas irregularidades da superfície e faz com que a superfície da resina envelhecida se 

torne mais reativa ao grupo metacrilato do agente adesivo10,34. Esse achado está em 

concordância com estudos prévios de reparo de resina direta com resina direta em que se 
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encontrou que a aplicação do silano aumenta a resistência de união do reparo em comparação 

ao não uso do mesmo20,35-40. 

    Em concordância com os resultados de estudos anteriores3,28,41, os resultados do presente 

estudo mostraram que o tipo do adesivo usado não influenciou a resistência de união da resina 

indireta com a nova resina, sendo a rugosidade mecânica da superfície mais efetiva em 

aumentar a resistência de união do que o preparo químico da mesma. Apesar das diferenças na 

composição química, técnica de aplicação e mecanismo funcional não foi encontrada no 

presente estudo, uma diferença na resistência de união do reparo entre os adesivos convencional 

Adper Single Bond 2 e autocondicionante universal Adper Single Bond Universal. Na pesquisa 

com resinas diretas de Nazire Çakir et al em 201842, concluiu-se que o adesivo universal Adper 

Single Bond Universal, que contem silano na sua composição, aumentou a resistência de união 

de reparo de resina direta e pode ser usado para reparo da mesma com a aplicação prévia do 

silano ou não42. No entanto, em outro estudo17 concluiu que o adesivo universal contendo silano 

é menos efetivo/estável do que o silano aplicado separadamente do adesivo. Estudos similares 

in vitro que testaram o efeito do silano presente no adesivo universal em resina composta43 e 

em dissilicato de lítio44-46 concluíram que o silano presente no adesivo universal é menos 

efetivo17. Com isso, o uso do adesivo Adper Single Bond Universal poderia ser utilizado com 

a finalidade de simplificar as etapas do reparo da resina indireta Ceramage e assim, diminuir a 

sensibilidade da técnica. 

        O envelhecimento em laboratório das restaurações tem como objetivo simular as 

condições bucais e os efeitos que o meio oral provoca no material9.  A resina sofre degradação 

ao longo do tempo e a sua saturação com água remove os radicais livres disponíveis e capazes 

de reagirem quimicamente com a nova resina em uma situação de reparo21, além do fato da 

matriz resinosa sofrer degradação através das enzimas orais5. O envelhecimento pode ser feito 

mecanicamente, termicamente, quimicamente ou usando uma combinação desses métodos e foi 

encontrado que o envelhecimento tem um efeito negativo forte na força de adesão9,47-49. Em seu 

estudo em 2007, Passos Sheila et al.2, concluíram que após a termociclagem não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os tratamento de superfície testados, o que poderia 

justificar os resultados do presente estudo, em que não foi encontrada uma diferença 

significativa entre os grupos experimentais, já que todos foram submetidos ao armazenamento 

em água destilada à 37°C por 3 semanas. 
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7) Conclusão 

    Na literatura ainda não há dados suficientes para concluir qual o melhor protocolo para 

reparo de resina indireta Ceramage. Dessa forma, com as limitações do presente estudo em 

que os grupos apresentavam uma quantidade pequena de corpos de prova, fazendo com que 

a variabilidade dos resultados fosse alta, pode-se concluir que o uso do silano não aumentou 

a resistência de união do reparo da resina indireta Ceramage com a resina direta Filtek Z350 

e nem alterou o padrão de fratura.  No entanto, clinicamente é provável que se tenha uma 

maior chance de sucesso no reparo com a aplicação do silano previamente à aplicação do 

adesivo contendo silano na sua composição. Com isso, novas pesquisas com a Ceramage 

devem ser realizadas para determinar um adequado protocolo clínico de reparo desse 

material. 
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9) Anexos 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

 

 

 

Figura 1: A- Template de resina acrílica de dimensões 5x5x4. B- Template de resina 

acrílica sendo moldado com silicone. C- À esquerda template de resina acrílica. À 

direita molde do template. 

Figura 2: A- Primeira camada (2 mm) de resina Ceramage sendo confeccionada. B- 

Pré-polimerização da primeira camada por 1 minuto. C- Confecção da segunda 

camada (2 mm). 
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Figura 3: A- Tira de poliéster em cima da resina Ceramage para criar uma superfície 

lisa. B- Pressão com placa de vidro para criar uma superfície lisa e extravasar os 

excessos. C- Pré-polimerização da última camada com a fita de poliéster ainda 

posicionada por 1 min. 

Figura 4: A- Aspecto liso do bloco de Ceramage após a polimerização da segunda 

camada. B- Bloco de resina Ceramage após a polimerização final de 5 minutos. C- 

Bloco de resina após a remoção dos excessos com lâmina de bisturi. 
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Figura 5: A- Fita dupla face colada no bloco de resina. B- Bloco “colado” na 

placa de vidro através da fita dupla face e anel de PVC para embutir o bloco. C- 

Bloco de resina Ceramage embutido. 

Figura 6: A- Corpo de prova dividido em 4 quadrantes. B- Corpos de prova na Politriz. 
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Figura 7: A- Envelhecimento dos corpos de prova à 37°C por 3 semanas. B- Jateamento da 

resina Ceramage com óxido de alumínio de 50 µm. 

Figura 8: A- Aplicação do ácido fosfórico 35% por 30 segundos. B- Aplicação do silano. C e D- 

Resina composta confeccionada no interior do molde cilíndrico de látex. 
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Figura 9: A- Corpo de prova posicionado na máquina de teste 

universal E-MIC para o teste de cisalhamento. Detalhe para a 

lâmina em forma de cinzel. B- Corpo de prova após o momento da 

fratura. 
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3A 3B 

2A 2B 

4A 4B 

Figura 10: 1A e 1B- Espécime do grupo 1 observado em estereomicroscópio na posição de 90° e 

36°, respectivamente. 2A e 2B- Espécime do grupo 2 observado em estereomicroscópio na 

posição de 90° e 36°, respectivamente. 3A e 3B- Espécime do grupo 3 observado em 

estereomicroscópio na posição de 90° e 36°, respectivamente. 4A e 4B- Espécime do grupo 4 

observado em estereomicroscópio na posição de 90° e 36°, respectivamente. 




