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INTRODUÇÃO:
O objetivo desse trabalho foi investigar a hipótese de que diferentes tratamentos utilizados para a eliminação dos
precipitados do ácido fluorídrico (HF), formados sobre a superfície da cerâmica após o condicionamento ácido, otimizam a
união adesiva entre uma cerâmica à base de dissilicato de lítio e o cimento resinoso.

METODOLOGIA:
Blocos cerâmicos pré-fabricados foram cortados em uma cortadeira e polidos até a lixa de granulação 600. Blocos de
resina composta (RC) foram construídos pela técnica incremental. Após o condicionamento da superfície cerâmica com HF
os corpos-de-prova (CP) receberam os seguintes tratamentos: Grupo 1 ¿ sem tratamento (controle); Grupo 2 - agente
neutralizador à base de carbonato de cálcio e carbonato de sódio (5 min), spray ar-água (30 s) e secagem com ar
comprimido. Todos os CPs foram silanizados e o bloco de RC foi cimentado sobre a superfície cerâmica tratada utilizando
um cimento resinoso. Este conjunto foi armazenado por 24 horas, cortado em palitos (área de adesão = 1 mm2) e
submetidos a um ensaio de microtração (n=15). Foi utilizado o teste estatatístico t com nível de significância de 5% para
analisar os dados.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os valores médios e desvio-padrão de resistência à microtração (MPa) dos grupos 1 e 2 foram 19,37 ± 3,90 MPa; 15,56 ±
7,66 MPa, respectivamente. Não foi observada diferença significativa entre os grupos (p=0,098). Estes resultados estão de
acordo com os achados de Belli et al. (2010), que avaliaram o efeito de um agente neutralizador à base de carbonato de
sódio e carbonato de cálcio e da limpeza com ácido fosfórico 37%, respectivamente, na resistência à fratura e de união de
uma cerâmica à base de dissilicato de lítio e não encontraram diferença com relação ao grupo controle.
Por outro lado, algumas investigações observaram um efeito positivo para o uso do neutralizador. Quando utilizado o
agente neutralizador por um tempo igual ao HF os valores de resistência de união entre o cimento e uma cerâmica vítrea
aumentam, diferente dos valores obtidos sem a neutralização (Flôr et al., 2003). No presente estudo, a cerâmica avaliada, à
base de dissilicato de lítio, tem pouca quantidade de fase vítrea em sua composição, aproximadamente 35 %. Assim, a
quantidade de precipitados formados pela interação entre HF e a fase vítrea pode não ter sido suficiente para interferir na
adesão entre a cerâmica e o cimento resinoso, mascarando o possível efeito positivo do neutralizador. Além disso, o tipo de
neutralizador também é diferente, sendo uma solução à base de carbonato de cálcio e carbonato de sódio manipulada em
uma farmácia, que teve como base a composição de um produto comercial específico para este fim.

CONCLUSÃO:
O uso de um neutralizador não tem influência nos valores de resistência à microtração de uma cerâmica à base de
dissilicato de lítio unida ao cimento resinoso.
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