Dulce Simões
Inspirando Dentistas

Restaurações livres de metal são desejadas durante todos os
procedimentos reabilitadores dentro da odontologia moderna
com foco voltado para a estética. Quem iria imaginar que as
”frágeis” restaurações cerâmicas suportariam o árduo trabalho
encontrado no meio bucal? Isso só pode ser possível devido a
união que ocorre com as estruturas dentárias ou aos materiais
restauradores remanescentes. Esses funcionam como um
conjunto onde os diversos tipos de estresse são distribuídos
através do sistema devido a ADESÃO.

A cimentação adesiva de restaurações indiretas apresenta um protocolo mais
complexo quando comparado à cimentação tradicional com os cimentos de
fosfato de zinco e ionômero de vidro. Porém, os benefícios biológicos, com
preparos mais conservadores, deve suplantar o aspecto de maior
complexidade técnica.

Precisamos conhecer os substratos envolvidos, os materiais
indicados e os corretos protocolos clínicos.

01 - Conheça os materiais, e respeite suas
características

02 - Siga os protocolos corretamente

Hora
de
relembrar
algumas características
d o esmalte, dentina,
cerâmicas e resinas.

Cada um desses substratos deve ser tratado de
acordo com suas características para que a
adesão ocorra de forma eﬁciente. E r r o s de
protocolo em alguma das superfícies podem
levar a insucessos na cimentação.

A odontologia adesiva começou há quase 50 anos, quando M. G. Buonocore falou pela primeira vez em
condicionamento ácido do esmalte. Esse é um tecido que mostra uma adesão conﬁável e permanente.
Sua adesão acontece quando sobre esse tecido é colocado o ácido fosfórico de 32 a 38% por um tempo
de 15 a 30 segundos. Esse ácido promove a desmineralização seletiva do esmalte, formando microporos
que posteriormente serão preenchidos pelo sistema adesivo, resultando em uma retenção
micromecânica

Adesão mais complexa. A dentina deve ser preparada para poder limpar a Smear Layer e expor as
ﬁbras colágenas. Sobre essa área preparada deve ser aplicado o primer, que é a porção hidrofílica do
sistema adesivo. Essa penetração exige tempo, assim atenção...
*** Siga com precisão o tempo indicado nas instruções do fabricante!!!

A superfície da dentina onde foi aplicado o primer agora está pronta para receber o adesivo
que geralmente é hidrofóbico. Assim, está formada a camada híbrida de dentina.
Atenção: Polimerize o adesivo. Se isso não for feito, a contração de polimerização do cimento
resinoso, além da pressão exercida durante a cimentação, podem daniﬁcar a camada híbrida.

A adesão conﬁável de resinas à cerâmica acontece através de microrretenções. Não existe união
química. Existem cerâmicas ácido sensíveis e cerâmicas ácido resistentes. Nas cerâmicas ácido
sensíveis o ácido usado é o fluorídrico, que atua na fase vítrea da cerâmica.

Sistemas Adesivos

Convencionais de 3 passos
Convencionais de 2 passos
Autocondicionantes de 2 passos
Autocondicionantes de 1 passo
Universais
Os sistemas adesivos convencionais requerem o condicionamento ácido do esmalte e da
dentina, para proporcionar retenções mecânicas no esmalte e formar a camada híbrida na
dentina, com posterior aplicação do sistema adesivo. Para os autocondicionantes o
condicionamento a dentina não está indicado, porém ao esmalte se faz necessário. A aplicação
do adesivo de acordo com as indicações do fabricante, de forma ativa e na dentina em dupla
camada. Os sistemas universais podem ser empregados com protocolos semelhantes ao
sistemas convencionais de 2 passos ou autocondicionantes de 1 passo. Mas sempre fazendo o
condicionamento seletivo do esmalte.

Resinas compostas de alto escoamento
Adesividade
Ativação química, foto ou dual
Baixa solubilidade
Espessura de película pequena
Fácil manuseio
Resistência ao desgaste
Variedade de cores
Protocolo clínico sensível
Convencionais, autocondicionantes e
autoadesivos

Quimicamente ativados
Fotoativados
Duais

Os cimentos somente fotopolimerizáveis são os cimentos resinosos menos utilizados hoje na
rotina clínica. Apresentam indicações limitadas em facetas e lentes de contato com no máximo
2 milímetros de espessura. Se a espessura da peça for maior a luz não passará através da
restauração não havendo, por conseguinte, conversão total do material. Já os cimentos
resinosos de polimerização dual são indicados para restaurações cerâmicas de dentes
anteriores e posteriores. Estas restaurações permitem a passagem da luz, que inicia o processo
e a reação química subsequente, o que garante a completa polimerização do cimento.

São indicados para cimentação de coroas com
coping metálico, alumina ou zircônia
Ativação pela ação de duas pastas = Base +
Catalizador
Conversão de monômeros em polímeros
Curto tempo de trabalho

Para a polimerização de cimentos resinosos fotoativados é
necessário que a luz do fotopolimerizador seja capaz de alcançar o
cimento. Assim, a peça protética não deve ter mais de 1,5 a 2,0
milímetros de espessura, além de um fácil acesso a luz.

Atenção!!! A boa polimerização só poderá acontecer com um
bom fotopolimerizador.

Quase todas as situações clínicas. Maior tempo de trabalho.
Capacidade de polimerização quando em contato com a luz, além de
apresentar polimerização lenta da parte ativada quimicamente.

Variolink II (Ivoclar Vivadent)
RelyX ARC (3M/ESPE)
Calibra (Dentisply)
Enforce (Dentisply)
Duo Link (BISCO)
Panavia (Kuraray)
All cem (FGM)
Vitique (DMG)

Existem hoje no mercado cimentos resinosos convencionais e autocondicionantes e autoadesivos.

Os cimentos convencionais são empregados após a aplicação do sistema adesivo. Esse tipo de
cimento requer muitos passos, sendo assim mais complexa e sensível, podendo sofrer influência
de vários fatores. Os cimentos autoadesivos surgiram para simpliﬁcar o protocolo e foram
propostos como uma alternativa aos sistemas resinosos já existentes. Ganharam rapidamente
popularidade. O pioneiro no mercado foi o RelyX Unicem (3M-ESPE) sendo indicado tanto para
cimentação de cerâmicas como para cimentações metálicas. Estes cimentos são agentes de
cimentação auto-condicionantes, que não produzem camada híbrida visível. São materiais híbridos
que combinam características dos compósitos restauradores, adesivos auto-condicionantes e, em
alguns casos, agentes de cimentação.
Marcas comerciais encontradas hoje no mercado nacional: RelyX U200 (3M-ESPE), Maxcem
Elite (Kerr), seT (SDI).

É o passo a passo do procedimento. Deve ser seguido de
forma correta. Nesse passo é preciso entender que
tratamentos diferentes serão dados aos diversos
substratos: esmalte, dentina, cerâmicas e resinas
compostas.

Preparo das peças protéticas
Preparo dos substratos dentário

Ácido Sensíveis - Feldspática,
Leucita, Dissilicato de lítio.

Ácido Resistentes - Alumina,
Zircônia

Jateamento com óxido de alumínio
Ácido fluorídrico
Limpeza da superfície condicionada
Silanização
Adesivo

As Cerâmicas ácidos sensíveis são aquelas que apresentam fase
vítrea. Não há união química , mas uma união mecânica entre os
substratos.

O jateamento com óxido de alumínio muitas vezes já é realizado no laboratório com óxido de
alumínio de 100 micrômetros com o objetivo de remover material refratário ou como um
procedimento de limpeza da superfície da cerâmica. Caso não tenha sido feito no laboratório,
pode ser realizado no consultório usando partículas de óxido de alumínio de 40 a 50 micrômetros
por 5 segundos. PASSO OPCIONAL.
ATENÇÃO: Nunca faça jateamento em coroas ou laminados com menos de 0,5mm. Esse passo
pode daniﬁcar a peça.

Esse ácido atua na sílica da parte vítrea. Pode ser encontrado nas concentrações de 4 a 10%.
Empregado em tempos variados dependendo do tipo de cerâmica.
Feldspátca: 1 a 2 minutos
Leucita : 1 a 2 minutos
Dissilicato de Lítio: 20 segundos

Alguns estudos recentes tem indicado a porcentagem de ácido
fluorídrico a 5% no condicionamento das cerâmicas de dissilicato de
lítio.

Após o condicionamento com o ácido fluorídrico é feita uma lavagem
abundante da peça. Há necessidade de se fazer essa limpeza ﬁna da peça.
Essa limpeza pode ser feita colocando-se a peça em uma cubeta ultrassônica
por um tempo de 3-4 minutos ou esfregando ácido fosfórico a 37% por 20
segundos.

Sim isso mesmo! O ácido fosfórico que usamos em esmalte e
dentina.
Após essa etapa secar fortemente a superfície até obter uma
área branca e opaca.

O silano é uma molécula bipolar que promove a união da fase inorgânica da cerâmica com
a fase orgânica das resinas.
Pode ser encontrado em 1 ou 2 frascos.
Se o escolhido for o silano de 2 frascos a mistura deve ser feita 1 hora antes da
cimentação.
1 camada é suﬁciente
Aplica e espera por no mínimo 60 segundos se estiver sob aquecimento ou de 2 a 3
minutos volatilizando sozinho.
Seca

Aquecer? Como assim? O calor aumenta a excitabilidade do silano, que
ﬁca mais reativo. Alguns trabalhos indicam aquecer o silano. Esse
Passo é opcional, visto que outros trabalhos não conﬁrmam essa
diferença.

Aplicar uma ﬁna camada de bond, certiﬁcarse da remoção de excessos. Esses
excessos podem interferir na adaptação da
peça. Polimerizar por 20 segundos.

Alumina e zircônia são óxidos
metálicos. Não conseguem ser
condicionadas.
A
técnica
d e cimentação
é
a
técnica
convencional e pode ser cimentado
com Cimento de Ionômero de Vidro ou
Fosfato de Zinco.
Como não terá adesão o preparo deve
ter retenção. Observar as inclinações
das paredes.

Jateamento com óxido de
alumínio
Ácido fosfórico na peça por
10 segundos
Lava abundantemente
Aplicação do silano – 30-60
segundos
Aplicação do bond
Fotopolimerização
Cimentação

Limpeza do dente. Pode ser
usado pedra pomes
Jateamento da cavidade
com óxido de alumínio
(Opcional)
Condicionamento do esmalte
e dentina
Aplicação do sistema
adesivo.

Infelizmente não é todo sistema adesivo que pode ser empregado associado com os cimentos
resinosos. Existe uma incompatibilidade química e física entre sistemas adesivos
simpliﬁcados e cimentos resinosos quimicamente ativados ou de dupla polimerização. Como
assim? Isso acontece devido a formação de uma camada inibida por oxigênio associada ao
baixo pH desses adesivos simpliﬁcados. Os cimentos quimicamente ativados e os duais, que
apresentam uma parte de polimerização química, polimerizam através da reação ácido-base
entre o peróxido de benzoíla e amina terciária, formando radicais livres. Os monômeros ácidos
dos sistemas adesivos simpliﬁcados interagem com a amina terciária e com o peróxido de
benzoíla, diﬁcultando o mecanismo de polimerização, o que resulta em uma união adesivocimento muito fraca, provocando o aparecimento de falhas num curto espaço de tempo. Essa
incompatibilidade química leva a uma grande quantidade de íons que não reagiram na camada
superﬁcial do adesivo, formando uma camada hipertônica quando comparada com a dentina,
o que induz, por diferenças no gradiente osmótico, movimentação de água em direção a
interface adesivo/cimento, o que também leva ao enfraquecimento nessa região.
Sistemas adesivos simpliﬁcados: convencionais de 2 passos e autocondicionantes de 1
passo.

Uso de co-iniciadores nas soluções
adesivas para a polimerização química

Uso de agentes que diminuam a
permeabilidade dentária
Uso de múltiplas camadas de adesivo
Aumento do tempo de polimerização
Aumento de uma camada de adesivo
hidrófoba
Uso da técnica de selamento imediata
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Sempre, ao iniciar um novo projeto, a ansiedade
toma conta. A incerteza, o medo do que vai
acontecer e dos possíveis erros e críticas. Mas,
"quando nos decidimos por uma determinada linha
de ação, a ansiedade desaparece". Desaparecida a
ansiedade, vem a ação. Ao terminar ﬁca a saudade
da energia gerada durante os dias que envolveram a
confecção do projeto. Espero, sinceramente, que
esse e-Book sirva para esclarecer, clarear e te deixar
mais empolgado com o seu fazer melhor.
GRATIDÃO!

