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Introdução 

As cerâmicas odontológicas são conhecidas pela excelência em mimetizar os 

dentes naturais na forma, estética e função. Além disso, apresenta propriedades físico-

mecânicas adequadas, como maior resistência à compressão, estabilidade química, menor 

condutividade elétrica, adequadas translucidez, fluorescência e biocompatibilidade (1,2). 

Por isso, são amplamente utilizadas na Odontologia como material estético restaurador 

indireto.  

O sucesso das restaurações cerâmicas se baseia na seleção do material, na técnica 

de fabricação e no método restaurador, incluindo o equilíbrio de vários fatores físicos, 

como tensões residuais, condições de tamanho, forma e contato entre dentes, módulo de 

elasticidade dos adesivos e estrutura e condições da superfície de união (3). Dessa forma, 

o aprimoramento das cerâmicas levou ao desenvolvimento das vitro cerâmicas que 

ganharam maior popularidade com as baseadas em silicato de lítio, em 1998 (IPS Empress 

2; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) e comercializada como e.max (4).  

No entanto, no processo reabilitador com restaurações indiretas de cerâmicas 

existe a necessidade da associação com os sistemas adesivos e cimentos resinosos, 

objetivando promover a união adesiva entre substrato e cerâmica promovendo aumento 

da resistência da união do material ao substrato dental. Entretanto, a resistência da união 

entre cimento resinoso e cerâmica também depende do tratamento da superfície da 

cerâmica com ácido fluorídrico, contribuindo para a imbricação mecânica do cimento na 



superfície do material. Além disso, a técnica adesiva recomenda utilizar o silanol para 

melhorar a adesão entre substratos inorgânicos e polímeros orgânicos (5).  

Os cimentos resinosos têm um desempenho variável quando ligados a diferentes 

substratos de cerâmica; entretanto, esses cimentos resinosos atuam de maneira similar em 

longo prazo as cerâmicas são feldspáticas ou feldspáticas reforçadas com leucita (6). Por 

outro lado, estudos realizados em dentina mostraram aumento na resistência da união 

entre sistema adesivo e substrato dentário quando o sistema adesivo convencional foi 

aplicado com auxílio da corrente elétrica (7). Entretanto, estudos prévios não publicados 

demonstram que a corrente elétrica aplicada sobre cerâmica vítrea em substituição ao 

condicionamento ácido da superfície mostrou resultados similares entre as técnicas, sendo 

a corrente elétrica uma opção viável ao condicionamento.  

Nesse sentido, o estudo atual objetiva substituir o condicionamento ácido da 

superfície pelo método da corrente elétrica. Além disso, o estudo analisará um adesivo 

experimental incorporado com prata (Ag), elemento químico com características 

específicas de armazenamento e transmissão de carga elétrica.  

 

Objetivo Geral 

Analisar a resistência da união entre cerâmica de dissilicato de lítio e cimento 

resinoso utilizando sistema adesivo experimental contendo íons de prata aplicado com o 

método da corrente elétrica.  

Objetivos Específicos 

 

1- Verificar o ângulo de contato entre adesivo experimental e superfície da cerâmica; 

2- Verificar a resistência à micro tração da união adesivo-cerâmica; 

3- Analisar o tipo de fratura da união (adesiva, mista ou coesiva); 

4- Analisar a fratura por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 A hipótese do estudo será verificar se o adesivo experimental incorporado com 

partículas de prata aplicado com corrente elétrica em cerâmica sem tratamento ácido da 

superfície aumentaria a resistência da união entre o cimento resinoso e cerâmica.  

 

Materiais e Métodos 



Para o estudo foram confeccionadas 40 amostras de cerâmicas que foram 

separadas em 4 grupos (n=10): G1 - ASCAC (Agente de união + sem aplicação de 

aplicação de corrente elétrica + adesivo convencional); G2 - ACCAC (Agente de união + 

com aplicação de corrente elétrica + adesivo convencional); G3 – ASCAE (Agente de 

união + sem aplicação de corrente elétrica + adesivo experimental) e G4 - ACCAE 

(Agente de união + com aplicação de corrente elétrica + adesivo experimental). Para 

realização do estudo serão utilizados os materiais mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1- Materiais utilizados para confecção das amostras. 

Material Composição Fabricante 

Cerâmica IPS e.max Press Dissilicato de lítio. Ivoclar Vivadent 

Adesivo experimental com 

partículas de prata. 

25% HEMA, 50% Bis-EMA, 25% 

TEGDMA, 1,5% de partículas de prata. 

- 

RelyX Silano (Ceramic 

Primer) 

Solução pré-hidrolisada de fase única. 3-

metacriloxipropiltrime-toxisilano, etanol e 

água. 

3M ESPE Joinville, SC, 

BRA. 

Single Bond Universal Monômeros ácidos fosfatados (MDP), silano, 

água, etanol, HEMA, resinas dimetacrilatos, 

copolímero de metacrilato de ácidos 

poliacrílicos e ácido polialcenóico. 

3M ESPE Joinville, SC, 

BRA. 

RelyX Ultimate  (1) Pasta base: Monômeros de metacrilato, 

radio pacificadores, partículas de carga 

silanizadas, (2) Pasta catalisadora: 

Monômeros de metacrilato, radio 

pacificadores, partículas de carga alcalinas, 

estabilizadores. 

3M ESPE Joinville, SC, 

BRA. 

Ensaio de resistência da união ao micro cisalhamento (RUµC) 

Cada amostra será posicionada e fixada num dispositivo adaptado à máquina de 

ensaio universal Instron. Um fio de aço inoxidável com 0,2 mm de diâmetro será adaptado 

ao redor do cilindro de cimento resinoso alinhado com a interface de união cimento-

cerâmica. A resistência da união ao micro cisalhamento (RUµC) será submetida ao ensaio 

de tração à velocidade de 1,0 mm/minuto até ocorrer fratura. Os dados da resistência de 

união por micro cisalhamento obtidos serão transformados em MPa 



Análise do ângulo de contato 

A superfície da amostra de cerâmica será silanizada por 1 minuto. O sistema 

adesivo Single Bond Universal será aplicado nas amostras dos Grupos 1 e 2, enquanto o 

sistema adesivo experimental (Ag) nas amostras dos Grupos 3 e 4. O ângulo de contato 

entre cerâmica e os sistemas adesivos será analisado com goniômetro. O sistema adesivo 

será colocado em seringa plástica descartável com proteção contra claridade. Uma gota 

com 3 µL do sistema adesivo será formada na extremidade da agulha da seringa. Em 

seguida, a mesa do equipamento se deslocará até que a superfície da amostra cerâmica 

entre em contato com a gota. Após 5 segundos, a mesa se afastará para que ocorra a 

avaliação do ângulo de contato formado pela gota na superfície da amostra.  

Nos grupos com aplicação da corrente elétrica, as amostras serão posicionadas e 

o ângulo de contato do adesivo experimental será verificado conforme o método descrito 

nos grupos sem aplicação da corrente elétrica; porém, a seringa plástica descartável estará 

conectada ao fio metálico condutor da eletricidade fixado no polo oposto, permitindo a 

passagem da eletricidade pelo sistema medidor. Os resultados serão fornecidos pelo 

software específico do equipamento, identificando os valores do ângulo direito e esquerdo 

da gota e a média aritmética obtida.  

Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia óptica. 

Após realizado o teste mecânico, as amostras serão fixadas em bases metálicas e 

recobertas com camadas de ouro em metalizador nas condições: 120 segundos, 40 µA e 

espessura de 10 nm. Em seguida, as superfícies serão analisadas em microscopia 

eletrônica de varredura, com aumento de 5.000 e 10.000x.  

Para determinar o modo de falha após fratura, as amostras serão observadas em 

microscópio óptico com 40x de aumento. As superfícies serão classificadas quanto ao 

modo de fratura: adesivo (1), coesivo (2) ou misto (3).  

 

Análise estatística 

 Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística pertinente para avaliação 

dos fatores aplicação da corrente elétrica e sistema adesivo (convencional e 

experimental). Depois as médias serão comparadas pelo teste de Tukey em nível de 

significância de 5%. 



Perspectivas projetadas para o estudo 

 O estudo encontra-se em desenvolvimento. Até o momento da apresentação deste 

resumo foi realizada a confecção das amostras cerâmicas pela técnica da cera perdida, as 

quais foram posteriormente incluídas em tudo de PVC da resistência da união. Antes da 

confecção dessas amostras, foi efetuado um teste piloto para treinamento da bolsista 

utilizando o material experimental cuja validade se expirou devido ás restrições impostas 

pela pandemia do Corona vírus-19. Com o sistema adesivo experimental novamente 

formulado, o estudo foi reiniciado com expectativas de que todas as etapas sejam 

brevemente concluídas e pronto para a requerida apresentação do relatório final, a fim de 

cumprir o calendário exigido pelo CNPq.  
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