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1. MATERIAS E MÉTODOS 

 
Quarenta discos da cerâmica IPS E.max Press (Ivoclar Vivadent) foram 

preparados e separados em quatro grupos (n=10): CAASC (Condicionamento ácido 

aquecido + aplicação do silano sem corrente elétrica + cimento resinoso); CAACC 

(Condicionamento ácido aquecido + aplicação do silano com corrente elétrica + cimento 

resinoso); CASC (Condicionamento ácido + aplicação do silano sem corrente elétrica + 

cimento resinoso); e CACC (Condicionamento ácido + aplicação do silano com corrente 

elétrica + cimento resinoso). Os grupos foram submetidos a ensaio mecânico por 

microcisalhamento e análise de fratura após 24 horas de armazenagem. O estudo foi 

realizado de acordo com a ISO 4049 (2009). 

 
1.1 Tratamento de superfície dos discos de cerâmica 

 
A superfície dos discos dos grupos CAASC e CAACC foi condicionada com 

ácido hidrofluorídrico a 5% (Maquira). Uma gota do ácido foi dispensada num frasco de 
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Eppendorf (1 mL) e posicionado com a tampa fechada no aquecedor (Thermosmart, Cap- 

Lab, São Paulo, SP,Brasil) a 70°C. Após aquecimento, o ácido fluorídrico foi colocado 

sobre a cerâmica por 20 segundos, seguido de lavagem com água, secagem com ar por 30 

segundos e submetido ao ultrassom por 5 minutos. Os grupos CASC e CACC foram 

condicioandos com ácido a 5% em temperatura ambiente por 20 segundos, lavados e 

levados ao ultrassom por 5 minutos. 

 

Em seguida, nos grupos CAASC e CASC foi aplicada uma camada do agente de 

silanização (RelyX Ceramic Primer, 3M ESPE) por 15 segundos com micropincel e 

deixado em temperatura ambiente por mais 45 segundos, seguido de leve jato de ar 

aplicado perpendicularmente à superfície numa distância de 15 centímetros. Nos grupos 

CAACC e CACC, o micropincel foi substituído pelo dispositivo gerador da corrente 

elétrica, aplicado por 1 minuto sobre o silano, seguido de leve jato de ar. 

 

Moldes cilíndricos contendo três orifícios de 12 mm diâmetro por 1 mm de 

espessura foram confeccionados com polivinilsiloxano (3M ESPE) e posicionados sobre 

a superfície dos discos de cerâmica. O cimento resinoso de dupla cura RelyX U200 (3M 

ESPE), preparado de acordo com as recomendações do fabricante foi inserido nos 

orifícios do molde até preenchê-los. Em seguida, uma fita de poliéster foi colocada sobre 

os moldes sobrepostos com uma placa de acrílico e aplicada uma carga estática de 250 g 

por 2 minutos, para padronizar a altura dos cilindros de cimento resinoso. O cimento foi 

fotoativado com irradiância de 1200 mW/cm2 (Bluephase G2, Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein) por 20 segundos. Após fotoativação, o molde de polivinilsiloxano foi 

cuidadosamente removido com lâmina de bisturi no15 (Figura 1). 
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Figura 1- Desenho experimental do estudo: Condicionamento ácido hidrofluorídrico 

(convencional ou aquecido) sobre o disco de cerâmica (A); Tratamento de superfície com 

silano (convencional ou corrente elétrica) B); protocolo de cimentação (matriz 

elastomérica sobre a amostra / preenchimento dos orifícios com cimento / fita de poliester 

+ placa de acetato / peso sobre a amostra (2 minutos) / fotoativação) (C); Ensaio de 

resistência ao microcisalhamento. 

 

 

 
1.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO MICRO CISALHAMENTO 

(RUµC) 

 

Quarentas amostras confeccionadas com os específicos tratamentos foram 

submetidas ao teste de resistência a microcisalhamento. Os tubos de PVC contendo as 

amostras foram posicionados 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 foi colocado ao redor do cilindro de cimento resinoso e alinhado com a 

interface de união. A resistência da união ao microcisalhamento (RUµC) foi realizada à 

velocidade de 1,0 mm/minuto até ocorrer falha. 

 

 

 
2. RESULTADOS 

Os valores da resistência ao microcisalhamento obtidos em MPa estão descritos na Tabela 

1 e mostrados na Figura 2. 
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A Tabela 1 e a Figura 2 mostram os resultados baseado no teste de Tukey, com 

significância de p < 0,05. Os valores médios dos grupos CAASC, CAACC e CACC 

não diferiram estatisticamente entre si, bem como os grupos CASC e CACC foram 

similares. Porém os grupos CAASC, CAACC diferiram estatisticamente do grupo 

CASC. 

Tabela 1- Média e desvio padrão da resistência ao microcisalhamento. 

 
Grupos Médias Desvio padrão 

CAASC 

CAACC 

CASC 

21,44 

22,33 

16,95 

1,67 a 

2,24 a 

1,87 b 

CACC 21,04 2,53 a 

 

 
3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O ácido hidrfluorídico tem sido utilizado na técnica de tratamento de superfícies 

de cerâmicas odontológicas, colaborando para a remoção parcial da matriz vítrea 

e promover micro retenções para melhorar a imbricação mecânica do cimento, 

possibilitando aumentar a adesão do cimento ao substrato cerâmico. Todavia, o 

ácido hidrofluorídrico pode também contribuir para fatores indesejáveis como 

toxicidade do operador ao manusear o produto e comprometimento do nível de 

retenção da prótese por falha no procedimento. Nesta perspectiva, a técnica com 

aplicação do silano com corrente elétrica foi desenvolvida, mostrando resultados 

promissores para estudos de outras variáveis ou associações das anteriormente 

estudadas. 

Concluiu-se que: 

1) Os grupos CAACC, CAASC diferiram estatisticamente do grupo CASC, 

o qual não diferiu do grupo CASC, que, por sua vez, diferiu dos grupos CAACC e 

CAASC quando comparados os valores de resistência de união ao micro cisalhamento. 

 

2) Os padrões de fraturas tivaram predominânia de fraturas adesivas, 

principalmente no grupo CASC, cujo tratamento foi convencional. 
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