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O objetivo deste estudo foi medir e comparar as forças de união 

entre uma liga de NiCr e uma resina,  usando um adesivo 

dentinário e um cimento resinoso como alternativas para 

reparar coroas metalocerâmicas. Vinte quatro bases em NiCr 

(Wironia, Bego) foram confeccionadas, jateadas por 20 

segundos com óxido de alumínio (250µm com uma pressão de 

2 bar), lavadas por 5 segundos e secas com jato de ar. As bases 

foram divididas aleatoriamente em 2 grupos (G1, G2) de 12 

espécimes cada. O grupo G1 foi tratado com 3M Single Bond 

Adhesive System, e G2 com Panavia F metal primer, Panavia F 

ED primer, e uma fina camada do cimento Panavia F (J.Morita). 

A resina W3D (Wilcos) foi aplicada nas superfícies de metal e 

polimerizada. O teste de cisalhamento foi realizado em uma 

máquina de ensaio universal (modelo DL-1000, EMIC - 

Equipamentos e Sistemas Ltda., São José dos Pinhais - PR - 

Brasil) com célula de carga de 50kg e velocidade de 

0.5mm/min. Após os testes mecânicos, os dados obtidos em 

Mpa foram submetidos ao Mann-Whitney Test (p=0.006), o qual 

revelou que os grupos G1 e G2 diferiram estatisticamente entre 

si, possibilitando concluir que 3M Single Bond Adhesive System 

demonstrou valores de união significativamente maiores que o 

Panavia F.

The aim of this study was to measure and compare the bond 

strength between a NiCr alloy and resin, with utilization of dentin 

adhesive and resin cement as options for repair of porcelain 

fused to metal crowns. Twenty-four NiCr bases (Wironia, Bego) 

were prepared, sandblasted with aluminum oxide (250µm at 2 

bars of pressure) for 20 seconds, rinsed for 5 seconds, air-dried 

and randomly divided into 2 groups (G1, G2) with 12 specimens 

each. The G1 group was treated with 3M Single Bond Adhesive 

System; the G2 group was treated with Panavia F metal primer, 

Panavia F ED primer and a thin layer of Panavia F cement (J. 

Morita). The W3D resin (Wilcos) was applied on the treated 

metal surfaces and cured. The shear strength test was 

performed in a universal testing machine (model DL-1000, 

EMIC  Equipamentos e Sistemas Ltda., Sao Jose dos Pinhais  

PR - Brazil) with a 50kg load cell at a speed of 0.5mm/min. After 

mechanical testing, the data achieved in MPa were submitted to 

the Mann-Whitney test (p=0.006), which revealed that G1 and 

G2 were statistically different and allowed the conclusion that 

the 3M Single Bond Adhesive System demonstrated 

significantly higher values than the Panavia F.



INTRODUÇÃO

Dos procedimentos restauradores protéticos, a 

prótese fixa do tipo metalocerâmica tornou-se altamente 

popular, devido a sua qualidade estética e alta 

resistência. Esse tipo de restauração é composta por 

uma infra-estrutura metálica, que dá resistência, e um 

recobrimento estético que é dado pela cerâmica (GRAIG, 

1993).

Até a década de 70, as infra-estruturas metálicas 

tinham como material de eleição as ligas nobres a base 

de ouro, prata, paládio e platina. Porém, com o alto custo 

do ouro e a melhora das propriedades físicas das ligas 

alternativas, ocorreu uma gradativa substituição das 

ligas áureas pelas não nobres, principalmente a base de 

níquel-cromo (WANG; WELSCH; CASTRO-CEDENO, 

1998).

Estudos clínicos têm relatado uma prevalência 

de fraturas entre 5 e 10% em coroas metalocerâmicas 

após 10 anos de uso (COONAERT; ADRIAN; DE 

BOEVER,1984). Para Ozcan e Niedermeier (2002), 

vários são os fatores que influenciam no prognóstico e no 

desempenho clínico de coroas metalocerâmicas, como: 

falta de suporte da porcelana pela estrutura metálica, 

defeitos intrínsecos da cerâmica, hábitos parafuncionais 

dos pacientes, desgaste insuficiente do dente pilar 

durante o preparo, fadiga, erros técnico-laboratoriais 

durante a de confecção da prótese e contatos 

prematuros.

A fratura do revestimento estético trata-se de 

uma experiência desagradável para o dentista e para o 

paciente, além do que refazer a restauração protética 

demanda custo adicional para o profissional e tempo 

para ambos (FAN, 1991).  De acordo com Chung e 

Hwang (1997), os modelos de fraturas mais 

freqüentemente encontradas no revestimento são as que 

ocorrem somente na cerâmica; fratura na cerâmica 

expondo pequena quantidade de metal e fratura da 

cerâmica com substancial quantidade de metal exposto.   

Entretanto, a fratura do revestimento estético 

não implica na falência da restauração, pois a opção de 

reparo intra-oral pode ser considerada uma solução para 

esta situação, não sendo necessária muitas vezes 

realizar a troca da prótese em questão (OZCAN, 2003). 

O reparo intra-oral representa sempre um 

desafio clínico, principalmente quando envolve a infra-

estrutura metálica (CHUNG; HWANG, 1997), onde 

sistemas adesivos que vêem sendo testados com esse 

propósito, apresentam muitas variações nos valores de 

união ao metal (KNIGHT; SNEED; WILSON, 2000).

Segundo Ozcan (2003), diferentes tratamentos 

de superfície podem ser utilizados previamente a 

confecção do reparo propriamente dito, como: 

condicionamento da superfície da restauração protética 

com ácido hidrofluorídrico, rugosidade micromecânica 

induzida por brocas, jateamento com óxido de 

alumínio, jateamento com óxido de sílica, adesivos 

dentinários ou a combinação desses fatores.        

Por causa da utilização diária nos consultórios 

odontológicos em procedimentos restauradores e pela 

facilidade de aplicação, a utilização dos adesivos 

dentários e dos cimentos resinosos em procedimentos 

de reparos, tem sido investigada por vários autores 

(TULUNOGLU; OKTEMER, 1997; WATANABE; 

POWERS; LOREY, 1988; KNIGHT; SNEED; WILSON, 

2000). 

A utilização do jateamento com óxido de 

alumínio para limpeza das peças protéticas e aumento 

da retenção micromecânica antes da cimentação, tem 

sido um procedimento freqüentemente empregado, uma 

vez que se tem verificado um aumento significante na 

resistência à união entre o metal e a resina quando o 

metal tem sua superfície jateada com óxido de alumínio 

(CHUNG; HWANG, 1997).

Já os sistemas adesivos tem sido utilizados para 

criar uma retenção química das resinas às ligas 

odontológicas. De acordo com o fabricante, o sistema 

adesivo Single Bond (3M) é um adesivo dentário que 

contém em sua composição BIS-GMA, HEMA e 

diacrilatos, recomendado para promover adesão à 

dentina, esmalte, ligas metálicas e porcelanas. 

O Panavia F (J. Morita) é um cimento resinoso a 

base de BIS-GMA/ éster fosfato, designado a promover 

adesão à dentina, esmalte, ligas odontológicas e 

porcelanas (OMURA; YAMAGUCHI; HARADA, 1984).

Sendo assim, o propósito do estudo foi 

comparar a força de união de um sistema adesivo 

(Single Bond Adhesive System/3M) e um cimento 

resinoso (Panavia F/J.Morita) ao Ni-Cr frente ao teste de 

cisalhamento.

METODOLOGIA

Para confecção das amostras, 24 padrões de 

cera cilíndricos originados de uma matriz metálica, com 

5mm de altura e 4mm de diâmetro (Figura 1), foram 

fundidos em NiCr (Wironia, Bego).

As bases metálicas foram jateadas com 

partículas de Al O  (250µm com 2 bar de pressão) 2 3

durante 20s, à uma distância fixa de 30mm, lavadas em 

água corrente por 5 segundos e secas com jato de ar. 

Os espécimes foram divididos aleatoriamente 

em 2 grupos (G1, G2), sendo 12 amostras para cada. As 

bases metálicas do grupo G1 foram tratadas com o 3M 

Single Bond Adesivo (3M Dental Products, St Paul, 

Minn.), sendo aplicadas duas camadas consecutivas do 

adesivo na superfície do metal, secas levemente com 

um jato de ar por 10 segundos e fotopolimerizadas em 
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seguida. Uma terceira camada então foi 

aplicada. 

O grupo G2 foi tratado com cimento Panavia F 

(J.Morita USA Inc, Irvine, Calif.) Para tanto, foi aplicado 

sobre as bases metálicas o primer para metal do sistema, 

seguido do Panavia F ED Primer, que foi levemente seco 

por 5 segundos, e por fim foi aplicada uma fina camada 

do cimento Panavia F.

Estes cilindros metálicos foram posicionados em 

uma estrutura metálica, que foi fixada por meio de 

parafusos a uma matriz de Teflon, a qual possuía 

internamente orifícios de 4.0mm de diâmetro por 4.0mm 

altura (Figura 2). 

Duas camadas da resina W3D (Wilcos), cada 

uma com 2mm de altura, foram aplicadas sobre as bases 

metálicas nos orifícios da matriz de teflon e 

polimerizadas, com uma unidade fotopolimerizadora 

Optilux 501(Demetron) por 40 segundos para confecção 

Figura 1 - Desenho esquemático do dispositivo metálico. 

Figura 3 - Dimensões da amostra.
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Figura 2 - Dispositivo empregado para aplicação da resina.

Para a realização do ensaio mecânico foi 

utilizado o dispositivo para cisalhamento desenvolvido 

por Itinoche (1999) (Figura 4) adaptado a uma máquina 

de ensaio universal (modelo DL-1000, EMIC  

Equipamentos e Sistemas Ltda., São José dos Pinhais - 

PR - Brasil) com célula de carga de 50kg e velocidade de 

0,5mm/min.

O dispositivo mecânico era de forma cilíndrica, 

com secção retangular e composto por duas partes 
 independentes: A - externa (Figura 4a) e B - interna 

(Figura 4b). A parte “A” era cilíndrica, tinha uma 

superfície plana de 4mm e permitia a introdução da parte 

“B”, a qual atuava como um êmbolo.

 

A  B  

Figura 4 - Dispositivo. A - Parte externa, B - Parte interna.

Ambas apresentam orifícios de 4,0mm de 

diâmetro em diferentes níveis entre si e permitiam a 

introdução dos corpos-de-prova simultaneamente entre 

as duas peças, de forma que a porção metálica 

permanecia alojada no interior da peça A, enquanto o 
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Figura 5 - Amostra (C) posicionada dentro do dispositivo 
(A e B). Secção lateral do dispositivo.
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corpo da resina composta ficava contido na peça 

B (Figura 5). 

A força foi aplicada no prolongamento superior 

do êmbolo (B) até que fosse evidenciada a fratura 

completa da interface. 

Os dados foram registrados em megapascal 

(MPa) e tratados estatisticamente pelo Mann-Witney test 

(p=0,006).

Os valores de resistência à união obtidos pelo 

teste de resistência ao cisalhamento e a estatística 

descritiva (média, desvio padrão e coeficiente de 

variação) estão disponíveis na Tabela 1 e representadas 

graficamente na Figura 6. 

O teste não paramétrico Mann-Witney, com nível 

de significância de 5%, foi aplicado para comparação das 

técnicas de reparo avaliadas neste estudo.

A análise estatística (Mann-Witney, p=0.006) 

demonstrou que a resistência ao cisalhamento foi 

significativamente maior quando se utilizou o 3M Single 

Bond Adhesive System comparado ao Panavia F.

RESULTADOS

 
SINGLE BOND

ADHESIVE SYSTEM
 

PANAVIA F

N = 12

Média = 14.98 (Mpa)

Desvio Padrão = 3.53

Coeficiente de

Variação = 23.53%

N = 12

Média = 10.06 (Mpa)

Desvio Padrão = 1.22

Coeficiente de

Variação = 15.36%

Tabela 1 - Média dos valores de resistência à união

0

4

8

12

16

Panavia F 3M Single Bond Adhesive System

Figura 6 - Média dos valores de resistência à união.

A utilização de adesivos para dentina e de 

cimentos resinosos para reparo de prótese fixa, vem 

sendo estudada por vários autores (GARCIA-GODOY et 

al.,1991; BARKMEIER; SUH; COOLEY, 1991; 

SCHNEIDER; POWERS; PIERPONT, 1992; BERRY; 

POWERS, 1994; CZERW et al., 1995; KNIGHT; SNEED; 

WILSON, 2000), e têm sido apresentadas como 

alternativas simples e confiáveis mecanicamente.

Segundo Tulunoglu e Oktemer (1997), um 

tratamento prévio do metal com o jateamento com óxido 

de alumínio, aumenta a resistência adesiva entre resina 

e metal, pela formação de rugosidades de nível 

microscópico, pela redução da tensão superficial e por 

promover uma limpeza na superfície do metal, 

aumentando a retenção.

Para Gregory e Moss (1990), o tipo de resina 

também influencia na resistência à adesão durante um 

reparo intra-oral da porcelana. Esses autores 

verificaram em seus estudos que as resinas 

microhíbridas apresentaram valores maiores de 

resistência à união quando comparados as resinas 

microhíbridas.  Os valores de 10,06 e 14,98 MPa, 

encontrados neste estudo são próximos aos 

encontrados por Knight, Sneed e Wilson (2000) e por 

Czerw et al. (1995), os quais utilizaram metodologia e 

DISCUSSÃO
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materiais semelhantes aos desse experimentos.

Corroborando com esse estudo, Knight, Sneed e 

Wilson (2000) investigaram a resistência à adesão entre 

metal e resina utilizando seis adesivos dentários e o 

cimento resinoso Panavia 21, com e sem primer para 

metal. Baseado nos resultados, os autores concluíram 

que o adesivo 3M Single Bond Adhesive System 

apresentou valores de união à resina superiores ao 

Panavia 21. Relataram ainda que a utilização do primer 

para metal do Panavia 21 não influenciou nos resultados.

Já Watanabe, Powers e Lorey (1998), que 

também avaliaram a resistência à adesão metal/resina, 

compararam os adesivos dentários com os cimentos 

resinosos. Após análise estatística, os autores 

concluíram que os valores de união mais altos foram 

encontrados no grupo dos cimentos resinosos quando 

comparado aos adesivos dentários. Tal resultado, 

segundo os autores, é a somatória da retenção química 

do cimento somada à retenção mecânica presente nos 

corpos de prova.   

Entretanto, de acordo Koerber e Ludwig (1983), 

a força mastigatória na região anterior vai de 150N a 
2200N.  Se a área da interface estimulada for de 20mm , a 

resistência à união deveria ser maior que 10MPa (BEHR 

et al., 2003). 

CONCLUSÃO

Baseado nos resultados obtidos e dentro das 

condições e limites deste estudo, pode-se concluir que o 

adesivo dentinário 3M Single Bond Adhesive System 

apresentou valores estatisticamente maiores de adesão 

quando comparado ao cimento resinoso Panavia F, 

sendo então o mais indicado para a confecção de 

reparos em coroas metalocerâmicas. 
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