
Bnflliimencia ds '-rratameglto Superficial na Resistência 
de Uxiião dos Reparas de Resina Coanposta 

RESUIWO 
95te estudo avaliou, ~n ylilro, a resas"rnc~a de união de seis técnicas difereiites de tratamento superficial em reparos de 
resina con~posla. Os maiores valores de resist@nc~a de  união foram obtidos com o tiatanatento suyerficlal utilizmdo-se 

ácido fosfórico, aplicacão de un-n agente de silaninaqiio e aplsca@o do adesivo. 
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ABSTRACT 
'rhis in vibro sBn~dy has cvalaaated the sl-aear bon-rd sttcngth of six differeni supen ficiâP treatn-rent techniques in cornposite 
resin repairs. The I-aiglnesa slaeâr bond streragth rates have been obtalned by etching the surface wlth phosphoric acld, 

applyir~g a silane agent ând a bondinâg agent. 

KEYWORDS 
krsmposite rh-sin; Repair; Shcar bond strengt8-n 

Tiat7fl~d$d&í.50 
á > t~csemvo~vimenko 6ccncaBógiso 

dos cc~~np6sitos odonfológaãos e dos 
sistemds de unmãca h estrutri~ra dentária 
tem viabaéazado a secoa~struqâo de den- 
tes a~~teraores e posternores com 'técm- 
cas lestauradosas diráota~.~,~ Essa ir-r- 
dacaqZc3 tem s ~ d o  ~nãren~cr~tada por 
uma crcscenfe solicitacâo de rcsira~tra- 
206's ~ s*é t~caç  poi1 parte da socaedadc, 
alnada ,ao faio do menor ccasto deste 
tipo de irabalho, quando coamparado 
601n p~i ocedanbentos r e ~ l ! A ~ l l a C b ~ ~ & ~  
pnot6tac os coravenciondas. 

A evolrrçâo dos co1np6satos tem 
se baseado na rnellilaora das carsicttrris- 
"ncd~ fisicas da carga morgâa~icsi e nos 
processos de Fwatarncn~to seapc-af~cial 
dessas particulas, além do aumento na 
quantadade de carga meorgânnca 

En-atretanto, os comp6sitos ainda 
aprese~-ntam taxas de desgate superio- 
res ao d o  esrri-alte humano, o qixe leva 
à perda de xraaterial aestaanrador, alte- 
rando as x'e%aqiPes de contato com os 
dentes antagonistas, modificando s 
contor~~o marginal e a coloragão.' Eaz-i 
fungáo disso, se faz necess6ria uma 
verifica6;áo periódica nestes trabalhos, 
exigindo fiequentemente do profissio- 
nal a realizagão de um. reparo para o 
restabeleciments da forma e h~ngão da 
âesta~r,aq;áo."~ 

As técnicas de acabamento de 
restaura6;Ges de resina composta indi- 
cam a aatilização de pontas de dia- 
mante e brocas sobre a supetficíe do 
~ompósibo,~ no entanto, esse procedi- 
mento corta e expóe particulas 
lnorgâw-iicas do material. Cc~nsiderarado 

o vo%~mme de carga i~aorgânica e a área 
de stsperficie ocupada por essas parti- 
culas, a uni20 conn a por~ão  orgânica 
de um novo knacremenato de resina cnm- 
posta poderá ser compromehda, prejtla- 
dásando a longevidade e desempenho 
c8íireaco da restauração. Entretanto, at& 
o momento, reão h6 relatos na Bif-eratu- 
ra que consideresm esta h~pótese. 

A partir disso, este trabalho bem 
o objetivo de avaliar a influência do 
condicionador asido e da apiicaqâo de 
unn silano con.aercialnnente diçponivel 
na resistência de união do reparo de 
um conipósito 

Materiais e Niitods 
Para a execuqão deste trabalho 

será utilizado urn sistema de uniáo de 
miiltiplas aplicagões (Scotchiond 
MeiTti-Uso, JM) e urna snarca csrnerci- 
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