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INTRODUÇÃO 

O desejo por um sorriso harmônico tem aumentado nas últimas décadas e os laminados cerâmicos são 
considerados uma alternativa para esse aprimoramento estético, modificando a anatomia e corrigindo a cor dos 
dentes (Calamia et al., 2007). Geralmente, desgastes no tecido dental são realizados para produzir um eixo de 
inserção e espessura mínima para o material restaurador (Cunha et al., 2019). Nesses casos, a retenção da 
restauração não acontece por princípios mecânicos e sim pela adesão dos materiais resinosos aos tecidos 
dentais (Marshall et al., 2010). Seguindo a filosofia minimamente invasiva, a remoção do tecido dental é evitada 
ao máximo e o resultado são restaurações extrafinas de aproximadamente 0,5 mm de espessura. As cerâmicas 
feldspáticas e de dissilicato de lítio são as principais utilizadas para se obter laminados cerâmicos extremamente 
delgados (Federizzi et al., 2016).  

Os cimentos resinosos fotopolimerizáveis atuais podem ser considerados resinas compostas 
modificadas. Com a intenção de diminuir sua viscosidade, foram feitas mudanças na composição monomérica e 
na quantidade de partículas de carga (Okamura et al., 2006). Entretanto, essas mudanças têm efeitos 
secundários, pois a adição de monômeros de baixa viscosidade, como TEGDMA e HEMA, aumenta a hidrofilia, o 
manchamento e a degradação pela água com o tempo (Gajewski et al., 2012). Além disso, a menor quantidade 
de partículas de carga resulta na redução das propriedades mecânicas (Araújo-Neto et al., 2020).  

Por esses motivos, ao invés dos cimentos resinosos tradicionais, clínicos têm utilizado resinas compostas 
como agentes de cimentação pela técnica da resina termo modificada (RTM) (Marcondes et al., 2020), na qual a 
diminuição da viscosidade do compósito é feita por meio do aquecimento do material. Além da diminuição da 
viscosidade, foi reportado que o calor aumenta o grau de conversão e a taxa de polimerização devido ao 
aumento da fase pós-gel e da mobilidade dos monômeros (Daronch et al., 2005; Daronch et al., 2006). 
Entretanto, pelo maior grau de conversão, o uso da técnica RTM pode resultar no aumento da tensão de 
contração de polimerização do material cimentante, transmitindo-a às estruturas adjacentes envolvidas na 
cimentação. Neste conceito do uso de compósitos, outros também podem ser indicados com a finalidade de ser 
“cimentante”, como as resinas do tipo “bulk-fill”, de baixa viscosidade e outras específicas para a técnica RTM.  

 
OBJETIVOS 
 Este estudo teve como objetivo determinar a tensão de contração de polimerização, o grau de conversão 
monomérico e avaliar a cinética da reação de polimerização de quatro agentes cimentantes resinosos. A 
resistência flexural e o módulo de elasticidade de uma cerâmica feldspática também foram determinados para 
entender a relação entre a tensão de contração do material cimentante e as propriedades mecânicas da 
cerâmica odontológica. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Materiais 
 Este estudo in vitro avaliou quatro materiais cimentantes: (1) um cimento resinoso fotopolimerizável 
(VLNK / Variolink Esthetic LC, Ivoclar Vivadent); (2) uma resina composta de baixa viscosidade do tipo “bulk-fill” 
(SSDR / Surefil SDR, Dentsply Sirona); (3) uma resina composta de formulação clássica (Z100 / Filtek Z100, 3M 
Oral Care); uma resina composta desenvolvida para aquecimento (VISC / VisCalor Bulk, Voco GmbH,). A Tabela 
1 mostra os números de lote e composição dos materiais. 
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Tabela 1. Lista dos materiais utilizados e suas composições. 
 

Material 
(abreviação) 

Número de 
lote 

Composição 

VisCalor Bulk  
(VISC) 

2038689 Dimetacrilato alifático, Bis-GMA 

Variolink Esthetic LC 
(VLNK) 

Z01LHH Dimetacrilato de 1,10-decandiol, dimetacrilato de uretano, trifluoreto de 
itérbio 

Surefil SRD  
(SSDR) 

00060938 Resinas de dimetacrilato polimerizável, dimetacrilato de uretano 
polimerizável, vidro de fluoro alumino silicato de bário boro, dióxido de 
silício - amorfo, vidro de aluminossilicato de estrôncio, dióxido de 
titânio 

Filtek Z100 
(Z100) 

2021800493 Bisfenol A dimetacrilato de éter diglicidílico, tri{etilenoglicol] 
dimetacrilato, 66% (volume) de sílica/zircônia (0,6 µm) 

 
Métodos 
 
Tensão de contração de polimerização 
 
 Bastões de polimetil metacrilato foram obtidos com comprimentos de 13 e 28 mm e espessura de 6 mm. 
As extremidades dos bastonetes foram polidas com lixas abrasivas de carbeto de silício (granulação de 400, 600, 
1000 e 1200, Norton Abrasivos). Uma das extremidades dos bastões de 13 mm e ambas as extremidades dos de 
28 mm foram jateadas com partículas de óxido de alumínio de 100 μm (Bioart). Em seguida, foi aplicado o 
monômero líquido de metil metacrilato (JET Acrílico Auto Polimerizante, Artigos Odontológicos Clássico) nas 
extremidades jateadas, seguido pela aplicação de uma camada de resina fluída sem carga (Scotchbond 
Multipurpose, Adhesive, 3M Oral Care).  
 Os bastões foram posicionados em uma máquina de testes universal (modelo 5565, Instron Corp.), 
acoplados ao extensômetro (modelo 2630-101, Instron Corp.) e a partir do bastão inferior, o material cimentante 
(presente entre os bastões) foi foto-ativado por 20 segundos com aparelho GrandValo (1350 mW/cm

2
, Ultradent 

Products Inc.). Para todos os testes a resina composta VisCalor Bulk foi aquecida a 65 ˚C com aparelho do 
próprio sistema (VisCalor Dispenser, Voco GmbH) e a resina composta Z100 foi aquecida a 69 ˚C com aparelho 
Hotset (Technolife). Os demais materiais foram utilizados em temperatura ambiente. O sistema teve fator C de 
2,5, considerando o espaço entre os bastões de 0,8 mm. 
 Os valores registrados pela célula de carga corresponderam à força necessária para contrariar a força de 
tensão de polimerização e para manter a altura inicial do extensômetro. O desenvolvimento da força foi 
monitorado durante 5 minutos a partir do início da ativação por luz. A tensão nominal máxima (MPa) foi calculada 
pela divisão do valor máximo de força registrada, pela área transversal entre os bastões (n = 5). 
 O número amostral para cada ensaio foi estabelecido de acordo com a literatura. A normalidade de 
distribuição e homocedasticidade dos dados foram analisados pelo teste Shapiro-Wilk e pelo teste Levene, 
respectivamente. Os dados da tensão de contração de polimerização, foram avaliados pela análise de variância 
um fator (“material cimentante”) e o teste de Tukey para detectar diferenças entre as médias dos materiais (α = 
0.05).  

Cinética de Polimerização e Grau de Conversão 

 Foram confecionadas 12 amostras dos compósitos resinosos (n=3) com diâmetro de 6 mm x 0,8 mm de 
espessura. Essas foram monitoradas pelo espectroscópio por transformada de Fourier no infravermelho próximo 
(FT-NIR, Nicolet 6700). A área do vinil de metacrilato com pico de absorbância centralizado em 6165 cm−1 
(Stansbury and Dickens 2001) foi usado para seguir, em tempo real, a reação de polimerização continuamente 
durante 5 minutos. As amostras foram fotoativadas por 20 segundos com irradiância de 1350 mW/cm2 e 
comprimento de onda de 320-480 nm (GrandValo, Ultradent Products Inc.). As amostras foram avaliadas por 
leituras estáticas dentro do comprimento de onda de 4 cm−1 usando 32 leituras por espectro antes e depois da 
polimerização para mensurar o grau de conversão e 2 leituras por espectro para a cinética de polimerização, 
resultando em 2 Hz na taxa de aquisição. A taxa de polimerização (TPmax) foi calculada na primeira derivação 
da conversão x tempo.  

Resistência à Flexão e Módulo da Cerâmica Feldspática  

 Amostras para o teste de flexural biaxial (n=18) foram confeccionadas de cerâmica feldspática com 
formato de disco de 14 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura, medidos com um paquímetro digital (Modelo 
digital Absolute AOS, Mitutoyo). O pó da cerâmica feldspática (Noritake EX-3, Kuraray Noritake Dental Inc) foi 
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misturado com água destilada e aquecido em um forno para cerâmica até 920°C à vácuo, permanecendo na 
temperatura final por 1 minuto. As amostras foram submetidas ao teste de flexão em uma máquina de testes 
universal (Instron modelo 4411, Instron) com velocidade de 1 mm/min. Os resultados da resistência à flexão e do 
módulo foram calculados e expressos em MPa e GPa, respectivamente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A avaliação da tensão de contração de polimerização dos materiais cimentantes mostrou que a Variolink 
obteve a maior média, enquanto a VisCalor obteve a menor (Tabela 2).  O cimento resinoso específico para 
laminados cerâmicos (Variolink Esthetic LC) tem composição tradicional de um cimento resinoso e, portanto, 
apresentou o maior valor de tensão de contração de polimerização entre os materiais cimentantes. O segundo 
material cimentante (Filtek Z100) com maior tensão de contração de polimerização foi o outro material com 
composição monomérica tradicional e indicado para restaurações de compósito diretas. Por outro lado, os 
materiais do tipo “Bulk-fill” (VisCalor e Surefil SRD), que tem como característica produzir menor tensão de 
contração, pois são aplicados em incrementos de até 4 mm de espessura, mostraram os menores valores de 
tensão de contração de polimerização, sendo aquele que tem indicação de ser utilizado aquecido mostrou o 
menor valor. 

Tabela 2. Dados da tensão nominal máxima (em MPa) obtidos com o teste de tensão de polimerização dos 
cimentos resinosos.  
Material Média Desvio Padrão 
   
VISC 74,2 d 15,3 
VLNK 135,4 a 8,4 
SSDR 95,5 c 6,1 
Z100 112,2 b 6,3 

Letras minúsculas comparam materiais cimentantes. 

Os dados da avaliação do grau de conversão e da cinética de polimerização dos materiais cimentantes 
estão presentes na Tabela 3 e Figura 1 Como o cálculo do grau de conversão dos materiais cimentantes 
resinosos depende da composição monomérica de cada material e essa é diferente entre eles, a comparação do 
grau de conversão entre os materiais cimentantes não foi realizada. 

Tabela 3.  Dados do ensaio de grau de conversão dos materiais cimentantes. 
Material Média Desvio Padrão    
VISC 47,9 0,7 
VLNK 38,9 12,1 
SSDR 54,4 0,6 
Z100 60,3 0,9 

Os valores médios de grau de conversão da maioria dos materiais apresentaram baixo desvio padrão, entretanto 
o material Variolink Esthetic LC teve desvio padrão de aproximadamente 1/3 do valor médio. 

Figura 1. Cinética de polimerização (em %) dos materiais cimentantes durante 5 minutos. 
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A velocidade da reação de polimerização foi menor para o material Variolink Esthetic LC, seguido pelo 
material VisCalor Bulk, depois o Surefil SDR e a maior velocidade obtida pelo compósito restaurador Z100. Este 
estudo mostra que a cinética de polimerização não influenciou a tensão de contração de polimerização, visto que 
o Variolink Esthetic LC apresentou a maior tensão de contração, mas mostrou a menor taxa de polimerização e 
38,9% de grau de conversão. Por outro lado, o compósito Z100 mostrou alta velocidade de reação de 
polimerização, tensão de contração de 112,2 MPa (segundo maior valor) e 60,3% de grau de conversão. 

Os dados obtidos com a avaliação da resistência à flexão da cerâmica feldspática e do módulo foram 
respectivamente: 88,0 (9,8) MPa e 16,1 (3,5) GPa. Como a tensão de contração de polimerização da maioria dos 
materiais cimentantes resinosos são maiores que a resistência à flexão e mais combinado com o baixo módulo 
de flexão da cerâmica feldspática pode-se esperar formação de trincas na cerâmica, caso a magnitude da tensão 
de contração exceda a resistência da cerâmica durante a fotoativação do material cimentante. 
 
 
CONCLUSÃO  
 A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que o material cimentante específico para laminados 
cerâmicos Variolink Esthetic LC apresentou a maior tensão de contração durante o processo de polimerização, o 
que pode resultar em falhas na interface adesiva, dependendo de sua intensidade. Por outro lado, o material 
VisCalor Bulk, que foi aplicado aquecido, mostrou a menor tensão de contração.  
 Os materiais mostraram diferentes cinéticas de polimerização durante após 5 minutos. Os dados de 
resistência à flexão e módulo da cerâmica feldspática indicam que os clínicos devem ter cuidado com a 
cimentação de finos laminados cerâmicos, pois eles podem ser afetados pela alta taxa de contração do material 
cimentante que está aderido a ela, produzindo pequenas trincas durante a fotoativação do material cimentante. 
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