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INTRODUÇÃO: 

As cerâmicas vítreas são materiais amplamente utilizados na Odontologia por satisfazer requisitos 

estéticos e mecânicos na reabilitação oral de maneira satisfatória. Além disso, são materiais 

biocompatíveis e resistentes ao desgaste (1-4). Um dos desafios da Odontologia atual é garantir que a 

união entre cerâmicas e substratos dentais seja feita com excelência, visto que o sucesso adesivo e escolha 

dos materiais ideais na restauração são determinantes na longevidade do procedimento clínico (5). O 

protocolo de cimentação é composto pela sobreposição de diferentes materiais e do preparo anatômico 

que favorecem a união da cerâmica com o cimento resinoso. No caso da cerâmica vítrea é indispensável 

o tratamento da superfície a fim de promover rugosidades na peça que receberá o cimento, corroborando 

para retenções e adesão mais efetivas (6). O tratamento de superfície mais utilizado neste tipo de cerâmica 

é o condicionamento com ácido hidrofluorídrico e aplicação do agente silano (7). Após o silano, aplicação 

do sistema adesivo e do cimento resinoso que são escolhidos de acordo com o tipo de cerâmica utilizada. 

Estudos mostram evidências do aumento positivo nas propriedades mecânicas de união quando o sistema 

adesivo é aplicado com corrente elétrica em dentina (8,9). Além da dentina, estudos prévios não publicados 

mostram que a técnica de aplicação da corrente elétrica sobre substrato cerâmico resultou semelhanças na 

resistência da união quando o condicionamento ácido hidrofluorídrico foi substituído pela corrente 

elétrica, como alternativa ou substituição da etapa do condicionamento, resultando em similaridade 

estatística entre os grupos experimental e controle. Nesta perspectiva, o presente trabalho não contará com 

o condicionamento ácido das peças cerâmicas, sendo substituído pela corrente elétrica. Esperamos que 

ainda as propriedades mecânicas sejam melhoradas, o estudo contará com um adesivo experimental 

incorporado com cobre (Cu), elemento químico escolhido pelas suas características específicas de 
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armazenamento e transmissão de carga. Logo, neste estudo o objetivo será a avaliação dos resultados das 

propriedades mecânicas de novo protocolo adesivo entre cerâmica vítrea. 

OBJETIVO GERAL:  

Avaliar a resistência de união entre cerâmica vítrea e cimento resinoso, sob efeito da corrente 

elétrica, fazendo uso de um sistema adesivo experimental com incorporação de Cu. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Avaliar propriedade mecânica das amostras por micro tração; 

• Analisar superfície por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);  

• Analisar o tipo de fratura: adesiva, mista ou coesiva por microscópio óptico; 

• Verificar o ângulo de contato das superfícies dos materiais com goniômetro; 

 

A hipótese do presente estudo é observar se o protocolo executado com um sistema adesivo 

experimental incorporado com cobre, sem tratamento de superfície com ácido hidro fluorídrico, sob efeito 

da corrente elétrica apresentará maior resistência à fratura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Quarenta amostras de cerâmicas de dissilicato de lítio serão confeccionadas e separadas em quatro 

grupos (n=10): G1 - ASCAC (Agente de união + sem carga elétrica + adesivo convencional); G2 - ACCAC 

(Agente de união + com carga elétrica + adesivo convencional); G3 – ASCAE (Agente de união + sem 

carga elétrica + adesivo experimental) e G4 - ACCAE (Agente de união + com carga elétrica + adesivo 

experimental). Todas as amostras não receberão condicionamento ácido sobre a superfície. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL: 

As amostras serão abrasadas com lixas de carbeto de silício com granulações # 400, #600 e 

#2000 e lavadas em água corrente por 1 minuto. Depois as amostras serão lavadas em ultrassom 

(MaxiClean 750; Unique, Indaiatuba, SP, Brasil) por 5 minutos e secas com jato de ar. Por fim, as 

amostras estão prontas para iniciar o protocolo de testes:  

 

Grupo 1: Agende de união + adesivo convencional + sem carga elétrica + cimento resinoso; 

Grupo 2: Agende de união + adesivo convencional + com carga elétrica + cimento resinoso; 

Grupo 3: Agende de união + adesivo experimental + sem carga elétrica + cimento resinoso; 

Grupo 4: Agende de união + adesivo experimental + com carga elétrica + cimento resinoso. 
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 Nenhuma amostra será condicionada com ácido, sendo o grupo 1 considerado como controle. Será 

aplicado uma camada do agente de silanização (RelyX Ceramic Primer, 3M ESPE) em todos os grupos 

por 15 segundos com micro pincel, e deixado por 45 segundos em temperatura ambiente. Em seguida, os 

sistemas adesivos serão aplicados. Nos grupos com adesivo convencional, a aplicação será com micro 

pincel na superfície da união por 60 segundos, jato de ar por 5 segundos e foto ativado com irradiância de 

1200 mW/cm² (Bluephase G2, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) por 10 segundos. A mesma forma de 

aplicação será feita nos grupos com adesivo experimental. Para os grupos com aplicação da corrente 

elétrica, a carga elétrica será aplicada por meio do dispositivo gerador de corrente elétrica, por 1 minuto 

atuando sobre o agente de silanização e do adesivo. Após os tratamentos de superfície, será aplicado o 

cimento resinoso RelyX Ultimate (3M ESPE) preparado de acordo com as recomendações do fabricante. 

Para a cimentação será utilizada uma matriz de polimetilsiloxano com 3 orifícios, que viabilizará a 

construção de cilindros com 12 mm de diâmetro por 1 mm de espessura unidos à cerâmica. Em seguida, 

será aplicada carga estática de 250 g por 2 minutos sobre a matriz, a fim de padronizar a altura dos cilindros 

de cimentos resinosos, os quais serão foto ativados com irradiância de 1200 mW/cm² (Bluephase G2) por 

20 segundos. Após foto ativação, a matriz será removida. As amostras serão armazenadas em água 

deionizada em estufa a 37ºC por 24 horas e após isso submetidas ao teste mecânico. 

TESTE DE MICRO CISALHAMENTO (RUµC) 

As amostras incluídas nos tubos de PVC rígido serão posicionadas num dispositivo adaptado à 

máquina de ensaio universal Instron (Model 4411; Instron Inc., Canton, MA, USA). Um fio de aço 

inoxidável com 0,2 mm de diâmetro será acoplado ao redor do cilindro de cimento resinoso e alinhado 

com a interface de união. A resistência à tração da união ao micro cisalhamento (RUµC) será realizada à 

velocidade de 1 mm/minuto até fratura. Os dados obtidos em kgf/cm² serão transformados em MPa. 

Para cada grupo, 10 amostras serão ensaiadas e os valores médios dos três cilindros de cimento 

resinoso serão registrados como a RUµC de cada amostra. 

 

ANÁLISE MORFOLÓGICA E FRACTOGRÁFICA POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA (MEV) E MICROSCÓPIO ÓPTICO 

A superfície do material será analisada por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Logo após os ensaios mecânicos, as amostras serão colocadas sobre stubs metálicos e revestidas por 

pulverização catódica com ouro (SDC Sputercoater, BalTec, Balzers, Liechtensitein) para analisar a 

superfície da união fraturada com aumentos de 5.000 a 10.000x. 
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  A análise do padrão de fratura será feita com microscópio de mensuração (STM –Olympus, 

Tóquio, Japão) com 40x de aumento e classificadas como: adesiva (1); coesiva (2) ou mista (3);  

ANÁLISE DO ÂNGULO DE CONTATO 

Para observação do ângulo de contato das amostras, as superfícies cerâmicas serão silanizadas por 

1 minuto e aplicação dos sistemas adesivos para cada grupo.  Os materiais serão aplicados na superfície 

da cerâmica seguindo as recomendações dos fabricantes. O sistema adesivo Tooth Primer será aplicado 

nas amostras dos grupos 1 e 2; e o sistema adesivo experimental (Cu) nas amostras 3 e 4. O ângulo de 

contato da cerâmica em relação aos sistemas adesivos será analisado utilizando goniômetro (Digidrop 

Contact Angle Meter; GBX, Bourg de Peage, França). 

A fim de registrar as medidas do ângulo da superfície, uma gota de aproximadamente 3 µL do 

sistema adesivo será formada na extremidade da agulha da seringa plástica descartável protegida contra 

claridade. Em seguida, a mesa do equipamento se movimentará até que a superfície da amostra cerâmica 

atinja a gota. Cinco segundos depois, a mesa se afasta 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 sistema adesivo será individualmente dispensado conforme o método descrito nos 

grupos sem aplicação da corrente elétrica; porém, as seringas plásticas descartáveis estarão conectadas ao 

fio metálico condutor da eletricidade fixado no outro polo, permitindo a passagem da eletricidade pelo 

medidor. O software acoplado ao aparelho fornecerá os valores obtidos de cada amostra do ângulo direito 

e esquerdo da gota e a média. Estes dados serão utilizados para a análise estatística. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os valores de resistência da união ao micro cisalhamento serão transformados em MPa e 

submetidos à análise estatística pertinente, considerando os fatores aplicação da corrente elétrica e tipo de 

adesivo, e as médias comparadas pelo teste de Tukey com nível de significância de 5%. 

PERSPECTIVAS DO ESTUDO: 

 No presente momento o trabalho está em vias de desenvolvimento, uma vez que, houve demora na 

confecção do sistema adesivo experimental, o qual já está em mãos para uso. Nesta perspectiva, foi 

realizado até aqui a confecção dos espécimes cerâmicos pela técnica de cera perdida, os quais logo após 

foram incluídos em tudo de PVC. Tendo as amostras confeccionadas, estas foram levadas ao teste piloto, 

que por sua vez, foi concluído com afinco. Sem embargos, o experimento foi iniciado, e será finalizado 

no mês de agosto, a fim de cumprir o prazo estabelecido pelo CNPQ evitando qualquer pormenor, além 
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de ser apresentado no XXX congresso iniciação científica da UNICAMP com todos os pré-requisitos 

exigidos. 
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