
 
 

 

 

INFLUÊNCIA DE AGENTES PROTETORES DE SUPERFÍCIE NAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS DE UM CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE. 

Tamara Bobato (PIBIC), María Luján Méndez Bauer, Ana Cláudia Chibinski (Orientador), e-mail: 
anachibinski@hotmail.com 

UEPG/Departamento de Odontologia 

 

Odontologia – Materiais Odontológicos 

 

Palavras-Chave: Cimentos de ionômero de vidro, Abrasão, Erosão. 

Resumo 
Este projeto avaliou as propriedades mecânicas do 
protetor de superfície EQUIA Forte Coat em cimentos de 
ionômero de vidro (CIVs) nacional eimportado de alta 
viscosidade. Foram analisados a massa, rugosidade e 
microdureza do material após teste de abrasão (Ab) e 
erosão (Er). Conclui-se que o uso de um protetor de 
superfície resinoso e nanoparticulado apresenta 
benefícios quando usado associado ao CIV importado, 
prevenindo a redução na microdureza após desafio 
erosivo e abrasivo; não há benefício no uso deste agente 
com o CIV nacional.   

Introdução 
Os CIVs necessitam de proteção contra sinérise e 
embebição nos momentos iniciais após inserção nas 
cavidades e por até 12 horas após, quando finaliza seu 
processo de geleificação e presa. Normalmente, utiliza-
se a vaselina para este fim. Todavia, recentemente foi 
lançado no mercado um novo protetor superficial 
denominado Equia Forte Coat, possuindo ótima 
biocompatibilidade e nenhuma contração de 
polimerização1. É um revestimento autoadesivo de resina 
nanofilada com uma extrema viscosidade, protegendo o 
sistema contra desgaste abrasivo3. Assim, este estudo in 
vitro objetivou avaliar as propriedades mecânicas de 
dois CIVS, um importado (padrão-ouro – Fuji IX Gold) e 
outro nacional (Maxxion R) protegidos com o Equia Forte 
Coat ou vaselina sólida. 

Material e Métodos 
Foram avaliadas a abrasão por escovação simulada (Ab) 
e a erosão por bebidas ácidas (Er), analisando os fatores 
massa, rugosidade e microdureza do material. Para Ab, 
confeccionou-se 20 corpos de prova (CP) com Fuji IX 
Gold (CIV importado) e 20 com Maxxion R (CIV 
nacional). Os CP de cada CIV foram separados em 2 
grupos: protegidos com EquiaCoat (C – grupo teste) e 
com vaselina (V – grupo controle). Foi realizada a 
determinação da massa dos CP com uma balança de 
precisão, a determinação da microdureza Vickers, com 
um microdurômetro e a determinação da rugosidade 
superficial com um rugosímetro de contato. O teste de 
Ab foi realizado numa máquina de escovação simulada. 
Para Er, os CP passaram por um ciclo erosivo com 
imersão em Coca Cola. As medidas de massa, 
rugosidade e dureza foram obtidas no momento inicial e 
após os testes de Er e Ab em todos os CP. Os 
resultados foram analisados com o teste ANOVA dois 
fatores e nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 
Esperava-se que o uso de um agente de proteção 
resinoso e nanoparticulado fosse capaz de melhorar as 
propriedades do CIV nacional.  Todavia, observou-se que 

tanto frente ao desafio erosivo quanto abrasivo, o uso do 
Equia Coat não foi diferente do uso da vaselina sólida. 
Todavia, em relação ao CIV importado, o uso do Equia 
Coat preveniu a perda de massa e a redução de 
microdureza frente à escovação simulada e a redução de 
microdureza frente ao desafio erosivo. 

 
 

 
Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que o uso de um protetor de superfície 
resinoso e nanoparticulado apresenta benefícios quando 
usado associado ao CIV importado, prevenindo a 
redução na microdureza após desafio erosivo e abrasivo; 
não há benefício no uso deste agente com o CIV 
nacional.   
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