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Resumo 

O crescente interesse pela odontologia estética resultou 
num aumento significativo no uso de materiais cerâmicos 
para restaurações indiretas. No entanto, os materiais de 
cimentação/adesão também são importantes para a 
longevidade e desempenho clínico das restaurações. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
microdureza (VHN) e a sorção e solubilidade (SO e SB) 
de cimentos resinosos fotopolimerizados através de 
diferentes espessuras cerâmicas. Foram confeccionados 
30 espécimes cilíndricos divididos em 6 grupos (n=5), de 
acordo com a espessura da cerâmica (0, 1,5mm e 
2,0mm) e o cimento resinoso utilizado (dual- Variolink N, 
e autoadesivo- Multilink Speed). Para a confecção dos 
espécimes foram utilizadas matrizes metálicas 
posicionadas sobre uma placa de vidro, o cimento foi 
inserido no interior da matriz e fotoativado por 40s 
através das espessuras cerâmicas. A dureza de cada 
um dos 5 espécimes foi avaliada através do teste de 
microdureza Vickers (VHN) e a sorção e solubilidade 
(SO e SB) dos espécimes está em fase final de 
avaliação. Os dados coletados serão analisados por 
ANOVA 2 fatores e teste de Tukey (α=0,05). 

Introdução 

Com o desenvolvimento de novos materiais 
odontológicos, houve um aumento significativo no uso de 
materiais cerâmicos para restaurações indiretas (DO 
NASCIMENTO et al., 2017). Mas além das propriedades 
físicas das cerâmicas, os materiais de 
cimentação/adesão também são importantes para a 
longevidade e desempenho clínico dessas restaurações 
(KESRAK, LEEVAILOJ, 2012; MANSO, CARVALHO, 
2017).  

E para simplificar a técnica de cimentação, foram 
introduzidos no mercado os cimentos resinosos 
autoadesivos, que apresentam um sistema de aplicação 
simplificado, reduzindo etapas clínicas e tornando-os 
menos suscetíveis a falhas (MANSO, CARVALHO, 
2017).  

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
microdureza (VHN) e a sorção e solubilidade (SO e SB) 
de cimentos resinosos fotopolimerizados através de 
diferentes espessuras cerâmicas. 

Material e Métodos 

Foram confeccionados 30 espécimes de cimento 
resinoso, divididos em seis grupos (n=5) conforme as 
variáveis: cimento resinoso (Variolink N [VRL] ou 
Multilink Speed [MTL]) vs. espessura cerâmica (0-
controle, 1,5mm ou 2,0 mm). 

Para avaliação da VHN, foram realizadas 5 
indentações em diferentes áreas do topo do cimento 
resinoso, utilizando uma carga estática de 100 g durante 
15 s. A microdureza Vickers foi calculada com base na 
média das diagonais medidas com auxílio de um 
microscópio óptico (Shimadzu HMV2, 400 X).  

E para avaliação da SO e SB, 5 espécimes 
foram pesados em balança analítica de precisão em 
intervalos de 24 h até estabilização das massas para 
obtenção de ‘m1’. Em seguida, foram colocados em 
água destilada e pesados durante 7 dias consecutivos, 
após 14 e 28 dias para obtenção de “m2”. Após 
completado o período de armazenamento, serão 
pesados para a obtenção de “m3” (teste em fase final de 
avaliação). 

 Os dados coletados serão analisados por 
ANOVA 2 fatores e teste de Tukey (α=0,05). 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Valores médios ± desvio padrão de microdureza Vickers 

(VHN) dos grupos experimentais  

ESPESSURA 
CERÂMICA 

CIMENTO RESINOSO 

Variolink N Multilink Speed 

0 35,8 ± 2,6  35,0 ± 2,5  

1,5 37,0 ± 2,7  38,6 ± 3,0  

2,0 38,9 ± 2,9  34,3 ± 2,0  

 
 
O teste de SO e SB ainda está em fase final de 
execução, visto o atraso decorrente da pandemia. 
Portanto os resultados serão apresentados no evento. 

Conclusão 

Trabalho em fase final de execução. 
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