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Influência do tratamento de superfície e composição do adesivo na 

resistência da união à matriz polimérica usada em pinos intra-

radiculares 

Palavras Chave - Resina epóxi, Resina composta, Resistência de União, Microcisalhamento, Análise de Weibull 

Resultados 

Materiais e Métodos 

Conclusão  

Introdução 
Retentores intra-radiculares reforçados por fibras representam a mais recente solução proposta para restaurar dentes submetidos a tratamento endodôntico, 

sobrepondo limitações estéticas e incompatibilidades mecânicas apresentadas pelos pinos metálicos. Associados a materiais adesivos (cimentos e 

compósitos resinosos) introduziram novo conceito restaurador em termos de comportamento mecânico da estrutura restaurada. A matriz orgânica que une as 

fibras, geralmente um polímero epóxi, apresenta alto grau de conversão e alta densidade de ligações cruzadas, sendo pequena a quantidade de terminações 

livres remanescentes disponíveis para união química ao agente de cimentação e material de núcleo.Essa dificuldade de união química a matriz polimérica 

epóxica dos pinos de fibra, é ainda mais exacerbada pelo fato de que comumente os materiais restauradores resinosos utilizados para cimentação/fixação 

dos PRF são polímeros a base de metacrilato. Estratégias que aumentem as possibilidades de retenção micromecânica entre polímeros de diferentes 

naturezas ou protocolos visando compatibilidade química dos materiais envolvidos na reabilitação dental devem ser analisadas de forma criteriosa, buscando 

o entendimento da relação entre esses fatores. Dessa forma, o objetivo neste estudo foi avaliar a influência da utilização de adesivos de diferentes naturezas 

poliméricas (metacrilato e silorano) na resistência de união de compósitos restauradores à matriz polimérica (epóxi) de pinos intra-radiculares reforçados por 

fibra de vidro. Ainda, obter a caracterização interfacial em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

  

 

 

 

1. Aplicação do silano sobre os discos de resina, jateados ou não; 

2. Aplicação do Adesivo – Bond do Scotch Bond ou Silorane 

Adhesive; 

3. Confecção dos esspécimes através da padronização por um 

molde elatomérico (1,2 mm de diâmetro x 2,0 mm de altura); 

4.  Após o posicionamento de uma tira de poliéster e lamina de 

virdro foi aplicada uma carga constante e uniforme de 250g 

durante 2 minutos; 

5. Fotopolimerização com Fotopolimerizador XL2500 (3M ESPE, 

700 mW/cm2), por 40 seg; 

6.  Remoção do molde elastomérico e obtenção das 30 espécimes 

por grupo; 

7.  Teste de microcisalhamento máquina para ensaio mecânico 

(4411; Instron Inc., Canton, MA, USA) a velocidade de 

0,5mm/minuto até ocorrer falha. 

. 

Métodos 

Com base nos resultados encontrados e dentro das limitações do presente estudo: 

- Não houve diferenças significativas na resistência de união entre com relação ao 

fator tipo do material restaurador; 

- O fator tratamento de superfície mostrou-se significativo, pois ambos os grupos 

testados tiveram aumento na resistência de união quando submetidos ao 

jateamento com partículas de Al2O3; 

- A caracterização da interface de união em microscópio eletrônico de varredura 

mostrou interfaces menos homogêneas e com maior número de pontos de 

descontinuidades no grupo Z350. 

. 

 

 

 Jato de Óxido de alumínio 50µm  e Agente Silano Ceramic Primer  

 

Grupos Tratamento de 

superfície 

Sistema Adesivo/ 

Compósito 

1 Nenhum ScotchBond MP + 

Filtek Z250 

2 jateamento com Al2O3 ScotchBond MP + 

Filtek Z250 

3 Nenhum Silorane Adhesive + 

Filtek P90  

4 jateamento com Al2O3 Silorane Adhesive + 

Filtek P90  

A) interface resina epóxi - P90, apresentou-se mais homogênea e 

regular que a interface resina epóxi - Z250. A compatibilidade entre 

os cores metacrilato e epóxi mostrou-se baixa, fato que pode ser 

fica evidente nas imagens D, E e F: Interfaces apresentando algum 

nível de descontinuidade. 

 

 

Sistema 

Restaurador 

Tratamento de 

superfície 

Resistência de 

União - MPa (DP) 
Módulo de Weibull 

 

Z350 

nenhum 8,73 (1,85) B 7,8 

Jato Al2O3 15,95 (2,95) A 6,7 

 

P90 

nenhum 8,77 (2,16) B 6,1 

Jato Al2O3 15,10 (3,65) A 6,4 

Matriz 

Ø 1,0mm 

Disco de resina epóxi 

Resina 

Fio 
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 Disco de Resina incluído em resina epóxi – Filtek Z250 – Filtek P90 
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de 
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