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Resumo 

Os cimentos de ionômeros de vidro (CIV’s) são 

amplamente usados no dia a dia do cirurgião-dentista. 

Com isso o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

suas resistências à compressão e flexural, com e sem 

um de um protetor superficial. Os resultados com o 

protetor foram melhores do que os sem. Essa 

informação é importante para alertar os clínicos sobre 

esse procedimento para melhorar o desempenho da 

restauração. 

Introdução  

Cimentos de ionômero de vidro (CIV’s) são amplamente 

utilizados na Odontologia, determinando modificações 

em suas formulações para melhorar a longevidade das 

Restaurações Atraumáticas (ART) realizadas com esses 

cimentos. Apesar de várias vantagens, os CIV’s 

possuem alta fragilidade as diferentes forças. O uso de 

protetores superficiais em restaurações pode ser um 

fator importante para melhorar suas propriedades. 

Estudos que comprovem melhores resultados com a 

utilização do protetor superficial são necessários. 

Material e Métodos 

Os CIV’s utilizados nesta pesquisa foram o Equia Forte 

(GC, Tokyo, Japan) e o Fuji IX Gold Label (GC, Tokyo, 

Japan). Foram elaborados 40 corpos de prova (CP), 20 

para cada um dos materiais. Foi dividido 20 CP para a 

análise da resistência flexural e outros 20 para a 

resistência à compressão. Os CP da resistência flexural 

foram feitos com o auxílio de matriz de aço inoxidável 

(25mm x 2mm x 2mm). Os CP da resistência à 

compressão foram elaborados com o auxílio de 

marcadores de borracha (6mm x 4mm). Depois as 

medidas foram conferidas com o auxílio de um 

paquímetro digital. Em seguida, 10 CP dos dois CIV’s 

foram isoladas com vaselina e os outros 10 com o 

protetor EquiaCoat. A proteção foi feita para evitar a 

sinérese e embebição que podem aumentar a fragilidade 

dos materiais. Finalizados os preparos, os CP foram 

armazenados em água destilada por 24 horas. 

Resultados e Discussão 

A mensuração dos dados foi feita através de uma 

máquina universal de testes mecânicos. Na análise 

estatística foi utilizado o ANOVA de dois fatores e o teste 

de Turkey, com p ≥ 0,05. Observou-se um aumento dos 

valores das médias das amostras que foram protegidas 

com o EquiaCoat em relação as que foram protegidas 

apenas com vaselina. 

Tabela 1. Média e desvio padrão de compressão (Mpa) (*) 

MATERIAL VASELINA PROTETOR 

Equia forte 60.87 (31.12) A 92.47 (27.79) A 

Fuji IX 45.03 (35.35) A 51.47 (22.17) A 
* Letras iguais indicam resultados estatisticamente similares (Tukey 

test,  p ≥ 0,05).  
 

Tabela 2. Média e desvio padrão de resistência flexural (Mpa) (*) 

MATERIAL VASELINA PROTETOR 

Equia forte 5.05 (1.40) C 11.97 (2.56) A 

Fuji IX 7.35 (2.94) BC 11.08 (3.22) A 
* Letras iguais indicam resultados estatisticamente similares (Tukey 

test,  p ≥ 0,05).  
Nota-se que na resistência à compressão não há 

diferença significativa entre as amostras protegidas com 

vaselina e com o protetor EquiaCoat. Já na resistência 

flexural, existe diferença entre as amostras. Segundo 

Brzovic-Rajic et. al. isso se deve ao fato de que com a 

proteção, não há perda de água na reação, o que 

interfere na resistência do material. Também foi 

observado que o protetor se aderiu bem as amostras dos 

dois CIV’s. Isso se deve provavelmente ao 

nanocondicionmento oferecido pelo EquiaCoat, fazendo 

com que haja uma distribuição melhor pela superfície 

dos CP. O Equia Forte foi o material que obteve 

melhores resultados.  

Conclusão ou Conclusões 

Pode-se concluir que é importante realizar a proteção 

dos CIV’s, quando se realiza o ART, já que aumenta a 

longevidade da restauração e a resistência as diferentes 

forças.  
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