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resumo

Introdução: A fratura parcial de uma porcelana nem sempre exige a sua troca, pois é possível realizar o 
seu reparo com resina composta. Este trabalho objetivou avaliar em estudo “in vitro” a força de união 
de uma resina composta a três diferentes tipos de porcelanas: porcelana feldspática (Noritake), porcela-
na com feldspato associado a leucita (IPS Empress), porcelana de di-silicato de lítio (IPS Empress 2). 
Métodos: Os corpos de prova de porcelana foram regularizados com lixas d`água, limpos com bolinhas 
de algodão embebidas em tergensol,  em seguida lavados e secos. A seguir, foram tratados com ácido 
fluorídrico a 10% por 2 minutos, a 5% por 1 minuto ou a 5% por 20 segundos. Após serem lavados em 
água e secos receberam uma fina camada do adesivo Heliobond e foram reparados com a resina com-
posta Tetric Ceram. Os corpos de prova foram armazenados em água destilada a 37°C em estufa por 
48 horas e então submetidos ao teste de tração. Conclusão: Pode-se concluir que, para porcelana Nori-
take, a concentração do ácido e o tempo empregado não influenciaram nos resultados. A porcelana IPS 
Empress obteve melhores resultados quando condicionada com ácido fluorídrico a 5% por 1 minuto e a 
10% por 2 minutos. A porcelana IPS Empress 2 apresentou melhores resultados quando condicionada 
com ácido fluorídrico a 5% por 1 minuto e apresentou piores resultados quando condicionada com áci-
do fluorídrico a 10% por 2 minutos. O melhor tratamento indicado para esses três tipos diferentes de 
porcelana é o condicionamento com ácido fluorídrico a 5% durante 1 minuto.

descritores:	Porcelana Dentária - Ácido Fluorídrico - Resistência à Tração

abstract

Introduction: Ceramic crowns partial fractures do not require replacement restoration at all times, 
because it is possible to repair it with composit resin. This “in vitro” study intends to evaluate bond 
strengths of a composit resin to three kinds of ceramics: feldspatic ceramic (Noritake), leucite rein-
forced feldspatic ceramic (IPS Empress) and a lithium disilicate ceramic (IPS Empress 2). Methods: 
Ceramic discs were introduced in acrylic resin surface polished by mechanical abrasion, cleaned with 
cotton balls imbibed on anionic detergent solution, washed and dried. Samples were treated with a 10% 
hydrofluoridric acid for 2 minutes, 5% for 1 minute and 5% for 20 seconds. After they were washed with 
water and dried, received a thin layer of heliobond and repaires with Tetric Ceram composite resin. The 
specimens were stored in distilled water at 37ªC for 48 hours then submitted to tensile test. Conclusion: 
For Noritake the use of different acid concentrations and time of apliccation don´t modified the results. 
IPS Empress showed best results when condicioned with 5% hydrofluoridric acid for 1 minute and 
10% for 2 minutes. IPS Empress 2 showed best results when condicioned with 5% hydrofluoridric for 1 
minute and showed worse results when condicioned with 10% hydrofluoridric acid for 2 minutes. The 
best treatment for these three types of ceramic was the 5% hydrofluoridric during 1 minute.

descriptors:	Dental Porcelain - Hidrofluoridric Acid - Tensile strength
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introdução
A utilização de porcelanas para restaurações indire-

tas, coroas metalo-cerâmicas ou coroas cerâmicas puras 
tem se tornado muito popular devido a suas vantagens 
estéticas. Porém essas porcelanas são materiais frágeis e 
podem se fraturar intraoralmente, devido a algumas ca-
racterísticas como fadiga do material, desenho da subes-
trutura metálica imprópria, forças oclusais, trauma, pre-
paro dental inadequado, microporosidades e expansão 
térmica da porcelana sobre o metal (Latta e Barkmeier12 
2000). Nem sempre a fratura da peça já cimentada levaria 
à total substituição desta. Podemos realizar o reparo da 
área fraturada com uma resina composta, desde que essa 
fratura não comprometa a estrutura da porcelana. Esse 
reparo realizado intraoralmente representa economia de 
tempo clínico além de preservar estrutura dental (Golds-
tein e White8 1995). Atualmente, realiza-se um preparo 
da porcelana para permitir seu reparo com resina com-
posta. Esse preparo da porcelana consiste na execução de 
um microjateamento com óxido de alumínio seguido de 
um condicionamento com ácido fluorídrico com a fina-
lidade de obter-se retenção mecânica, a seguir aplica-se 
o silano para promever uma união química e só então o 
adesivo  e a resina composta são aplicados  (Zhukovsky 
et al.17, 1996; Eikenberg e Shurtleff5, 1996; Kupiec et al.11 
, 1996; Carneiro Junior4, 1998; Frankernberger et al..6 , 
2000; Kelsey et al.10, 2000; Latta e Barkmeier12, 2000; 
Haselton et al.9 , 2001). 

 O ácido fluorídrico para o preparo da porcelana 
é um dos importantes fatores para que esse reparo venha 
a ter sucesso. Os autores divergem muito com relação ao 
seu tempo de aplicação e sua concentração. Inicialmente 
eram usadas concentrações altas associadas a um longo 
tempo de aplicação, o que gera risco para o paciente e 
perda de tempo clínico, Calamia3 no ano de 1983, sem 
especificar a concentração do ácido fluorídrico, sugeria 
uma aplicação por 20 minutos, Bertolotti et al.2 (1989) 
indicavam o ácido a 9.5% por 4 minutos, Sorensen et al.16 
em 1991 preconizavam o ácido fluorídrico a 20% por 3 
minutos, Özden et al.13 (1994) utilizaram um condicio-
namento com ácido fluorídrico a 36% por 10 minutos e 
concluíram que esse tempo e concentração dispensariam 
a aplicação do silano; já Kupiec et al.11 (1996) indicavam 
o ácido fluorídrico a 8% por 4 minutos. Garone Netto 
e Burger7 em 1998 propuseram de uma maneira geral 
para as diferentes porcelanas um condicionamento de 7 
a 10% por 2,5 minutos e Frankerberger et al.6 em 2000 já 

utilizavam o ácido fluorídrico a 5% por 1 minuto. Todos 
esses autores trabalharam com porcelanas feldspáticas, 
portanto pode-se observar que existe uma tendência na 
literatura em se diminuir a concentração e o tempo de 
aplicação. Novas porcelanas têm surgido no mercado e 
para cada uma delas, segundo o fabricante, existe uma 
concentração e tempo correto de condicionamento. O 
objetivo deste estudo é avaliar a resistência adesiva por 
tração da resina composta a porcelanas que foram pre-
paradas apenas com ácido fluorídrico no seu tratamento 
superficial.

método
Foram confeccionados 81 corpos de prova de porce-

lana (Noritake, Noritake Co.; IPS Empress, Ivoclar/Vi-
vadent; IPS Empress 2, Ivoclar/Vivadent) em forma de 
pastilhas unidas a uma resina composta. Antes de serem 
unidas, as superfícies de porcelana foram tratadas com 
ácido fluorídrico de três diferentes maneiras (Ácido fluo-
rídrico a 10% por 2 minutos, ácido fluorídrico a 5% por 
1 minuto e ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos).

As pastilhas confeccionadas com a porcelana Nori-
take (Feldspática), mediam cerca de 7mm de diâmentro 
e 3mm de espessura, já as pastilhas de IPS Empress (Fel-
dspato e Leucita) e IPS Empress 2 (Dissilicato de Lítio) 
mediam cerca de 5mm de diâmetro e 2mm de espessura. 
As pastilhas de porcelana eram incluídas em resina acrí-
lica, mantendo-se aparente uma superfície da porcelana. 
Após a inclusão essas superfícies expostas foram polidas 
em uma politriz com lixas d´água. Todos os corpos de 
prova antes de sofrerem o tratamento com ácido fluo-
rídrico tiveram sua superfície exposta limpa com uma 
bolinha de algodão embebida em uma solução detergen-
te aniônica (Tergensol) (Rodrigues et al.14 , 1990; Latta 
e Barkmeier12, 2000; Andrade et al.1, 2000; Russo et al.15, 
2001). Os corpos de prova de porcelana foram divididos 
em 9 grupos e os seguintes procedimentos foram reali-
zados:

Grupo 1- Porcelana Noritake: foi aplicado ácido flu-
orídrico a 10%por 2 minutos, em seguida como padrão 
para todos os grupos, foi lavada e seca com jatos de ar/
água e seca novamente com jatos de ar isento de óleo.

Grupo 2- Porcelana Noritake: foi aplicado ácido flu-
orídrico a 5%por 1 minuto.

Grupo 3- Porcelana Noritake: foi aplicado ácido flu-
orídrico a 5%por 20 segundos.
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Grupo 4- Porcelana IPS Empress: foi aplicado ácido 
fluorídrico a 10%por 2 minutos

Grupo 5- Porcelana IPS Empress: foi aplicado ácido 
fluorídrico a 5%por 1 minuto.

Grupo 6- Porcelana IPS Empress: foi aplicado ácido 
fluorídrico a 5%por 20 segundos.

Grupo 7- Porcelana IPS Empress 2: foi aplicado áci-
do fluorídrico a 10%por 2 minutos.

Grupo 8- Porcelana IPS Empress 2: foi aplicado áci-
do fluorídrico a 5%por 1 minuto.

Grupo 9- Porcelana IPS Empress 2: foi aplicado áci-
do fluorídrico a 5%por 20 segundos.

Após o tratamento superficial das porcelanas com 
ácido fluorídrico todas receberam uma fina camada do 
adesivo Heliobond (Vivadent) que foi fotoativado por 
20 segundos e com o auxílio de uma matriz de politetra-
fluoretilieno em forma de cone truncado invertido (com 
3 mm de diâmetro na interface adesiva) foi inserida a 
resina composta Tetric Ceram (Vivadent) em 3 camadas, 
cada qual fotopolimerizada por 40 segundos sendo que, 
após a remoção da matriz, esse cone de resina composta, 
foi fotoativado por mais 20 segundos. 

Esses corpos de prova foram armazenados por 48 ho-
ras em água destilada a 37°C e submetidos ao teste de 
tração em aparelho de tração mecânico (Instron). 

RESULTADOS
Os valores obtidos pelo teste de tração foram obtidos 

em Newtons e transformados em MPa. 
Foi realizada a análise estatística utilizando-se um ní-

vel de significância de 5%. Com os dados colhidos reali-
zou-se a análise da variância após se verificar que a amos-
tra era normal e homogênea. Como foram encontradas 
diferenças estatísticas entre os grupos testados realizou-se 
o teste de Tukey a 5% de significância para avaliar qual 
dos grupos testados eram diferentes estatisticamente. O 
valor crítico de Tukey foi de 5,44025.   

As médias amostrais encontram-se na Tabela I.
Foram comparados entre si os grupos 1, 2 e 3; os 

grupos 4, 5 e 6; os grupos 7, 8 e 9; os grupos 1, 4 e 7; os 
grupos 2, 5 e 8; e os grupos 3, 6 e 9.

Inicialmente foi realizada a comparação entre os gru-
pos de cada porcelana onde se aplicaram os diferentes 
tempos e concentrações de ácido fluorídrico.

• Grupos 1, 2 e 3:
Nesses grupos utilizou-se apenas a Porcelana Nori-

take.

Os grupos 1,2 e 3 não apresentaram diferenças es-
tatísticas entre si, ou seja, a porcelana Noritake quando 
tratada com ácido fluorídrico a 10% durante 2 minutos, 
com HF a 5% durante 1 minuto e com HF 5% durante 
20 segundos não apresentou diferenças estatisticamente 
significantes.

• Grupos 4, 5 e 6:
Nesses grupos utilizou-se apenas a Porcelana IPS Em-

press.
O Grupo 4 (HF 10% 2 minutos) e o Grupo 5 (HF 

5% 1minuto) não apresentaram diferenças estatísticas. 
O grupo 4 e o Grupo 6 (HF 5% 20 segundos) tam-
bém não apresentaram diferenças estatísticas. O Grupo 
5 quando comparado com o grupo 6 apresentou dife-
renças estatísticas fazendo notar que quando a porcelana 
IPS Empress foi condicionada com HF a 5% durante 1 
minuto, obteve-se uma melhor adesão à resina composta 
do que quando a porcelana foi condicionada com o mes-
mo produto por apenas 20 segundos.

• Grupos 7, 8 e 9:
Nesses grupos utilizou-se apenas a Porcelana IPS Em-

press 2.
Os Grupos 7,8 e 9 apresentaram diferenças estatísti-

cas entre si. O grupo 8 (HF a 5% durante 1 minuto) foi 
o que apresentou melhor adesão à resina composta e o 
grupo 7 (HF a 10% durante 2 minutos) apresentou os 
resultados mais desfavoráveis estatisticamente.    

Finalmente foram comparados os grupos onde se 
aplicou o mesmo tempo e concentração de ácido fluorí-
drico nas diferentes porcelanas.

Grupo 1 – N 10% 2min 14.34217
Grupo 2 – N 5% 1min 16,73472
Grupo 3 – N 5% 20s 12,65433
Grupo 4 – E 10% 2min 19,51334
Grupo 5 – E 5% 1min 22,88132
Grupo 6 – E 5% 20s 14,21943
Grupo 7 – E2 10% 2min 6,02668
Grupo 8 – E2 5% 1min 32,27994
Grupo 9 – E2 5% 20s 20,52666

Tabela I -  Médias amostrais em MPa da força de união por 
tração dos grupos testados
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• Grupos 1, 4 e 7:
Nesses grupos aplicou-se o ácido fluorídrico a 10% 

por 2 minutos.
Os Grupos 1 (Noritake) e 4 (IPS Empress) não apre-

sentaram diferenças estatísticas; já os Grupos 1 e  7 (IPS 
Empress2), e  4 e  7 apresentaram diferenças estatísticas. 
O Grupo 7 representado pela porcelana IPS Empress 2 
condicionada com HF a 10% durante 2 minutos, apre-
sentou resultados estatisticamente inferiores quando 
comparados com os demais grupos. 

• Grupos 2, 5 e 8:
Nesses grupos aplicou-se o ácido fluorídrico a 5% 

por 1 minuto.
Os Grupos 2, 5 e 8 apresentaram diferenças estatísti-

cas. O Grupo 2 (Noritake) apresentou os piores resulta-
dos sendo inferior aos demais. O Grupo 8 (IPS Empress 
2) foi superior ao 2 e 5 (IPS Empress). O condiciona-
mento com HF a 5% por 1 minuto obteve resultados 
mais favoráveis com IPS Empress 2 e menos favoráveis 
com a Noritake, a IPS Empress foi melhor que a Nori-
take e inferior a IPS Empress 2.  

• Grupos 3, 6 e 9:
Nesses grupos aplicou-se o ácido fluorídrico a 5% 

por 20 segundos.
Quando comparados os Grupos 3, 6 e 9, notou-se 

que o Grupo 9 (IPS Empress 2) apresentou os melhores 
resultados estatísticos, sendo assim superior aos outros 
grupos. O Grupo 3 e o Grupo 6 não apresentaram dife-
renças estatísticas entre si, logo apenas o tratamento com 
HF a 5% durante 20s apresentou os melhores resultados 
estatísticos com a IPS Empress 2, sendo que a Noritake e 
a  IPS Empress não apresentaram diferenças entre si.

discussão
Na literatura há um consenso de que o reparo da por-

celana deve ser realizado pelos seguintes passos: prévia 
asperização da mesma (de preferência um jateamento), 
um condicionamento com ácido fluorídrico, a aplicação 
de um agente para união química (silano) e então um 
sistema adesivo e a resina composta. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o condicionamento com ácido fluorí-
drico como único tratamento superficial para adesão de 
resina composta em porcelanas, alterando-se sua concen-
tração e o tempo de aplicação em três diferentes tipos de 
porcelana: uma feldspática (Noritake), uma de feldspato 

com leucita (IPS Empress) e uma com di-silicato de lítio 
(IPS Empress 2). As concentrações utilizadas e o tempo 
de condicionamento de cada porcelana seguiam as espe-
cificações do fabricante, e eram utilizadas para as outras 
porcelanas visando avaliar a necessidade de se seguir a 
conduta orientada pelo fabricante. A porcelana Noritake 
tem como padrão o condicionamento com ácido fluorí-
drico a 10% por 2 minutos, para a porcelana IPS Em-
press o fabricante recomentda o ácido fluorídrico a 5% 
por 1 minuto e para a IPS Empress 2 o ácido fluorídrico 
a 5% por 20 segundos.

Neste trabalho a avaliação da porcelana feldspática 
(Noritake) não mostrou diferença estatística entre os três 
tipos de condicionamento com ácido fluorídrico que 
foram aplicados, embora tenha apresentado diferenças 
numéricas entre os Grupos 1, 2 e 3 (Tabela I).

Na avaliação da porcelana IPS Empress foram encon-
tradas semelhanças estatísticas entre os Grupos 4 (HF a 
10% por 2 minutos) e 5 (HF a 5% por 1 minuto) e entre 
os Grupos 4 e Grupo 6 (HF a 5% por 20 segundos), já o 
Grupo 5 foi superior ao Grupo 6, nos levando a acreditar 
que tratamento ácido mais indicado da superfície des-
sa porcelana é o recomendado pelo fabricante. Garone 
Netto e Burger7(1998) já chamavam atenção para o fato 
de que para cada tipo de porcelana deveria haver uma 
condição específica de concentração de ácido fluorídrico 
e de tempo para o condicionamento, assim a IPS Em-
press deveria ser condicionado com ácido fluorídrico a 
5% por 1 minuto.

Na avaliação da porcelana IPS Empress 2 encontra-
ram-ses diferenças estatísticas entre as três condições tes-
tadas. O Grupo 8 (IPS Empress 2, condicionado com 
HF a 5% por 1 minuto) apresentou os melhores  resulta-
dos, sendo estatisticamente superior à condição sugerida 
pelo fabricante (IPS Empress 2 condicionado com HF 
a 5% por 20 segundos), tratamento realizado no Grupo 
9. 

O fato de se ter obtido uma melhor resistência à tra-
ção condicionando-se o IPS Empress 2 com ácido fluo-
rídrico a 5% por 1 minuto sugere que no caso de sim-
plificação do tratamento dessa porcelana somente com o 
condicionamento ácido pode-se obter melhor resultado.

Quando se comparam os resultados do tratamento 
da aplicação do ácido fluorídrico a 10% por 2 minutos 
nas três porcelanas  se verifica que esse tratamento super-
ficial é válido para a porcelana Noritake e IPS Empress, 
não aparecendo diferenças estatísticas entre elas. Quan-
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do utilizado o ácido fluorídrico a 10% por 2 minutos 
para o IPS Empress 2, os valores obtidos foram estatisti-
camente inferiores.

O condicionamento com ácido fluorídrico por 1 mi-
nuto apresentou resultados estatísticos individualmente 
iguais ou melhores para cada tipo de porcelana testada. 
Portanto, o ácido fluorídrico a 5% aplicado por 1 minu-
to poderia ser utilizado como único condicionamento 
para qualquer uma das três porcelanas testadas.

Com a aplicação do ácido fluorídrico a 5% por 20 
segundos para as três porcelanas, os Grupos 3 e 6 foram 
iguais e inferiores estatisticamente ao Grupo 9; já para a 
porcelana feldspática os três tipos de condicionamento 
foram estatisticamente iguais; então se pode utilizar o 
ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos e obter-se bons 
resultados. Já para as demais porcelanas (IPS Empress e 
IPS Empress 2) esta pesquisa mostrou existirem melho-
res opções de condicionamento.

No caso em que se pretende eleger apenas um tipo de 
condicionamento, o ácido fluorídrico a 5% por 1 minu-
to mostrou-se o melhor para as três porcelanas testadas 
nas condições desta pesquisa.

conclusões
Quando se utilizou o condicionamento com o ácido 

fluorídrico como único tratamento da superfície das três 
porcelanas no reparo com resina composta, submetidos 
ao teste de resistência adesiva por tração, foi possível 
concluir:

Para as porcelanas
1. A porcelana Noritake pode ser condicionada 

por ácido fluorídrico nas três condições testadas sempre 
com resultados apropriados.

2. A porcelana IPS Empress quando condicionada 
com ácido fluorídrico a 10% por 2 minutos e a 5% por 
1 minuto (como indica o fabricante) apresentou resulta-
dos estatisticamente iguais, sendo que apenas este último 
apresentou resultados superiores ao condicionamento a 
5% por 20 segundos.

3. A porcelana IPS Empress 2 quando tratada com 
ácido fluorídrico a 5% por 1 minuto apresentou resulta-
dos estatisticamente superiores aos demais tratamentos, 
inclusive em relação ao grupo em que foi aplicado o tra-
tamento preconizado pelo fabricante (ácido fluorídrico 
a 5% por 20 segundos). O tratamento dessa porcelana 
com ácido fluorídrico a 10% por 2 minutos apresentou 
o pior resultado.

Para o condicionamento com ácido fluorídrico:
1. O ácido fluorídrico a 10% aplicado por 2 minu-

tos apresentou resultados apropriados para as porcelanas 
Noritake e IPS Empress.

2. O ácido fluorídrico a 5% aplicado por 1 minuto 
foi o único tratamento aqui testado que apresentou bons 
resultados para as três porcelanas pesquisadas.

3. O ácido fluorídrico a 5% aplicado por 20 se-
gundos apresentou resultados estatisticamente satisfató-
rios apenas para a porcelana Noritake. 
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