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RESUMO 

	  

O objetivo deste estudo foi validar o uso da técnica da tomografia por 

coerência óptica através de experimento in vitro para avaliar a cimentação e 

a linha de união laminado-cimento-dente antes e depois da termociclagem, 

visando a aplicação clínica deste instrumento. Além de comparar diferentes 

modalidades de materiais e protocolos de cimentação. A técnica da 

tomografia por coerência óptica (TCO) é um método não invasivo, 

quantitativo e qualitativo, e foi utilizado para avaliação da qualidade pós-

cimentação do laminado, minimizando possíveis erros, e proporcionando 

acompanhamento clínico sem exposição a radiação ou qualquer 

procedimento invasivo. Foram feitas imagens em 2D e 3D dos laminados e 

das superfícies dentais antes e depois da cimentação e do processo de 

ciclagem térmica. Os laminados (20) foram cimentados na superfície de 

esmalte bovino de acordo com uma distribuição aleatória em 4 grupos 

(n=05): FA – cimento resinoso dual com fotoativação prévia do adesivo; FC – 

cimento resinoso dual sem fotoativação prévia do adesivo; AF - cimento 

resinoso autocondicionante dual com fotoativação; AQ - cimento resinoso 

autocondicionante dual com polimerização química. Os laminados foram 

fabricados em porcelana modificada por dissilicato de lítio, na espessura de 

0,5 mm. As análises foram feitas através de imagens 2D e 3D com o TCO. 

Os resultados mostraram claramente a presença de bolhas com dimensões 

típicas que variaram de 146 µm a 1427 µm, além de falhas como a presença 

de gap e até a desadaptação do laminado. Parte dessas falhas, já estavam 

presentes imediatamente após o processo de cimentação e após a ciclagem 

térmica mantiveram-se estáveis ou foram acentuadas. Os resultados indicam 

que um acompanhamento periódico de pacientes que utilizam laminados 

cerâmicos é de fundamental importância para garantia da manutenção da 

qualidade do procedimento, bem como evitar problemas na saúde bucal. 

Propomos então a técnica de TCO como padrão para este procedimento. 

  

Palavras-chave: Tomografia de Coerência Óptica. Porcelana Dental. Faceta. 

Cimentação. Avaliação clínica.	  



	  

	  

ABSTRACT 

 
The aim of this study was to validate the use of optical coherence tomography 

(OCT) through in vitro experiment to evaluate the cementing and the union 

line of lumineer-cement-tooth before and after the thermal cycling. In addition 

to comparing different types of materials and cementation protocols. The 

technique of optical coherence tomography (OCT) is a noninvasive, 

quantitative and qualitative method, and was used to evaluate the post-

cementation quality of the lamina, minimizing potential errors, and providing 

clinical follow-up without exposure to radiation or any invasive procedure. 

Were made in both 2D and 3D imaging of tooth surfaces and the laminate 

before and after the cementing and the thermocycling process. 20 specimens 

of lumineers-teetth were prepared in bovine teeth and randomly allocated in 4 

experimental groups (n=5) with two different cementation techniques and two 

different types of cementing agent: FA - dual resin cement with prior photo 

activation of the adhesive; FC - dual resin cement without curing the 

adhesive; AF - self-etching resin cement with photoactivation; AQ - self-

etching resin cement with chemical polymerization. The lumineers were made 

of lithium disilicate and obtained using a vacuum injection technique, 

thickness of 0.5 mm. The analysis was performed by using 2D and 3D OCT 

images, obtained before and after the thermal cycling. The results showed the 

presence of bubbles with typical size ranging from 146 µm to 1427 µm, and 

faults as the presence of gap and laminate mismatch. Some of these faults 

were already present immediately after the process of cementing and after 

thermal cycling remained stable or were marked. The results indicate that 

regular monitoring of patients using lumineers is of fundamental importance 

for ensuring the maintenance of the quality of the procedure and how to avoid 

problems in oral health. Then we propose the OCT technical default for this in 

vivo to follow-up. 

 

Keywords: Optical coherence tomograph. Dental Porcelain. Veneer. 

Cimentation. Clinical Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO    

 
O emprego das cerâmicas odontológicas é amplamente difundido 

entre os profissionais da área e tornou-se motivo de inúmeras pesquisas. 

Visando aprimorar suas propriedades mecânicas, alterações em sua 

composição e método de processamento foram realizadas ao longo das 

décadas, resultando na gama disponível atualmente de diversos tipos de 

sistemas cerâmicos (FISCHER; STAWARCZYK; HAMMERLE, 2008). 

Os laminados cerâmicos, também conhecidos como “lentes de 

contato”, são facetas extremamente finas (0,2 mm a 0,8 mm de espessura) e 

ultraconservadoras (preparo dental mínimo ou ausente) que vêm sendo 

largamente utilizados, desde quando o condicionamento ácido do esmalte e 

tratamento da superfície da porcelana viabilizaram a adesão entre as duas 

superfícies, o que significou um grande avanço na odontologia, possibilitando 

uma maior conservação de estrutura dental sadia e diminuição nos passos 

clínicos, agilizando, assim, a conclusão do trabalho (LAYTON; CLARKE; 

WALTON, 2013). 

Tais laminados podem ser usados para a correção da forma e posição 

dentária, fechamento de diastemas, substituição de restaurações em resina 

composta, em áreas de abrasões, erosões e até para mascaramento de 

pigmentações, desde que bem planejado e indicado (FRIEDMAN, 2001).  

Os cimentos resinosos são os agentes cimentantes de escolha para 

os laminados cerâmicos, pois se unem à estrutura dental por meio de um 

agente de união e podem estabelecer uma junção forte com o esmalte, após 

condicionamento ácido (quando o sistema auto-condicionante não é 

utilizado). Some-se ainda o fato de possuírem um maior limite de resistência 

à fratura (devido a melhor transmissão e distribuição das tensões) do que os 

outros cimentos e aderirem-se às ligas metálicas, às resinas compostas e às 

cerâmicas (FRIEDMAN, 2007). 

Apesar dos avanços científicos na área odontológica, ainda há 

carência de conhecimento no que tange ao comportamento biomecânico de 

alguns materiais odontológicos. Observa-se na literatura que diversos fatores 
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podem influenciar a qualidade adesiva das restaurações cerâmicas. Os tipos 

de cimentos e de adesivos e o tratamento conferido à superfície do dente e 

da cerâmica são alguns dos assuntos mais abordados nos estudos. A 

adaptação da faceta sobre o dente também é relevante para o sucesso do 

tratamento. Para a cimentação de laminados, a fotoativação do adesivo 

concomitante com a do cimento é adotada por alguns profissionais, já que a 

pequena espessura da lâmina permitiria a efetiva polimerização do adesivo 

sem a necessidade de uma fotoativação prévia e esse protocolo diminuiria a 

contração de polimerização (RASETTO et al., 2007) 

Várias pesquisas são desenvolvidas mundialmente com a finalidade 

de aprimorar os materiais odontológicos eliminando suas falhas. A 

Tomografia por Coerência Óptica (TCO) é uma técnica poderosa de 

visualização estrutural e marginal de estruturas como restaurações, 

revelando defeitos existentes. Esta modalidade de imagem, que faz uso de 

conhecimentos da física óptica, foi apresentada em 1991 por Huang et al., 

que mostraram, pela primeira vez, que a técnica de TCO é capaz de gerar 

imagens de secção transversal em alta resolução da microestrutura interna 

de materiais e sistemas biológicos, medindo a luz que é refletida e retro-

espalhada, sem a necessidade de seccionar as amostras a serem estudadas 

(MONTEIRO et al., 2011a; MONTEIRO et al., 2011b; MOTA, 2010).  

Inicialmente, a técnica de TCO foi utilizada pela oftalmologia, difundiu-

se para aplicações em dermatologia e atualmente, ganha espaço na 

odontologia. Alguns trabalhos já usaram a TCO para avaliar a interface 

dente-restauração, o que pode ter implicações positivas para o diagnóstico 

não invasivo de: cáries secundárias, falhas adesivas em restaurações 

indiretas, bem como fraturas e trincas nas porcelanas (MONTEIRO et al., 

2011a; MONTEIRO et al., 2011b; MOTA, 2010; BRAZ et al., 2009; Melo et al. 

2005; HALL; GIRKIN, 2004).  

O estudo dos materiais cerâmicos constata que sua principal limitação é 

exatamente a fratura. Alguns trabalhos demonstram também a ocorrência de 

falhas adesivas, através da formação de fendas, bolhas ou da degradação 

marginal da linha de união laminado-cimento-dente. Os meios disponíveis 

atualmente para a avaliação destas falhas (inspeção clínica e radiográfica), 
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muitas vezes, não permitem uma correta identificação das mesma (OKADA, 

2009). 	  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção, serão discorridos tópicos importantes para o embasamento 

teórico do trabalho. 

2.1 Laminados cerâmicos 

A facilidade de acesso à informação tornou alguns procedimentos 

odontológicos minimamente invasivos, como os laminados cerâmicos (Figura 

1), populares na sociedade que compõe um perfil exigente e primordialmente 

estético, o que explica o aumento na procura por esta modalidade de 

tratamento dental cosmético (LAYTON; CLARKE; WALTON, 2013). 

 

 
Figura 1 Laminado cerâmico/Luminner (arquivo pessoal) 

 

As cerâmicas são biocompatíveis e resistentes à pigmentação 

extrínseca e ao desgaste. Possuem, de um modo geral, os mesmos 

constituintes: feldspato, sílica e caolin. Variando em suas proporções, que 

são em média entre 75 e 85% de feldspato, de 12 a 22% de quartzo ou sílica 

e de 3 a 5% de caolin (PARREIRA, 2005).  

A cerâmica odontológica convencional é uma cerâmica vitrosa 

baseada em uma rede de sílica (SiO2) e óxido de potássio feldspato 

(K2O.Al2O3.6SiO2) ou soda-feldspato (Na2O.Al2O3.6SiO2), ou ambos. 

Pigmentos, opacificadores e vidros são adicionados para controlar a 
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temperatura de fusão, temperatura de sinterização, coeficiente de contração 

térmica e solubilidade (GUERRA et al., 2007). 

Podem ser classificadas quanto a sua composição química em: 

cerâmicas convencionais ou feldspáticas, cerâmicas reforçadas e sistemas 

cerâmicos. As feldspáticas podem ainda conter um alto teor de leucita,  

alumina, zircônia, dissilicato de lítio (CONCEIÇÃO, 2007; PARREIRA, 2005).  

A cerâmica feldspática é composta por uma matriz de vidro e uma ou 

mais fases cristalinas. A leucita (K2O.Al2O3.4SiO2) é uma de suas fases 

cristalinas, que apresenta alto coeficiente de contração e expansão térmica. 

Foram essas características que possibilitaram o desenvolvimento do sistema 

metalocerâmico, o qual é largamente utilizado até os dias atuais, devido sua 

previsibilidade, menor custo e longevidade (GUERRA et al., 2007). 

O acréscimo de altos teores de leucita (aproximadamente 45% em 

peso) funciona como uma fase de reforço, conferindo uma maior resistência 

flexural (90 e 180 MPa) ao material, permitindo sua utilização em trabalhos 

puramente cerâmicos (ALVAREZ, 2003). 

Visando a confecção de restaurações sem a presença de metal, foi 

desenvolvida a cerâmica com núcleo de alumina, que possui alto módulo de 

elasticidade (350 GPa) e alta resistência à fratura (3,5 – 4 MPa). Sua 

composição é semelhante à cerâmica feldspática, porém com a 

incorporaçãode 40 a 50% de cristais de alumina à fase vítrea. Isto resultou no 

aumento da resistência do material de 120 a 180 MPa. Inicialmente, a 

porcelana aluminizada era utilizada como base, por ser mais resistente e 

opaca, mas essa opacidade prejudicava um pouco a estética (ALVAREZ, 

2003). 

As cerâmicas enriquecidas com zircônia estão indicadas para a 

confecção de próteses parciais fixas de três elementos, na região posterior 

sendo consideradas a melhor opção para infra-estruturas de próteses 

parciais fixas metal-free de maior extensão, bem como para coroas unitárias. 

Possui alta capacidade estética, estimada longevidade clínica, radiopacidade 

mesmo na ausência de metal e biocompatibilidade (COSTA, 2006).	  

Com o surgimento dos sistemas cerâmicos modificados com disilicato 

de lítio, conseguiu-se combinar uma elevada resistência (360-400 MPa de 

resistência à flexão), estética e facilidade de utilização de materiais, podendo 
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ser confeccionado com as duas técnicas disponíveis: a do CAD/CAM 

(Computer-aided design/Computer-aided manufactoring) e através da 

prensagem. O IPS e.max (Ivoclar Vivadent, Shaan, Liechtenstein) é uma 

vitrocerâmica dissilicato de lítio otimizado com transparência natural do tecido 

dental, durabilidade e resistência para restaurações anatômicas extensas 

(IVOCLAR VIVADENT, 2011). 

A infra-estrutura deste sistema é composta por cerâmica vítrea 

contendo de 60 a 65% em volume, de cristais de disilicato de lítio, 

densamente dispostos e unidos à matriz vítrea, o que confere melhores 

propriedades ópticas. Pequenas quantidades de óxidos são adicionadas para 

alterar características de translucidez e cor (VAN NOORT, 2004). 

Os sistemas CAD/CAM, inicialmente, foram utilizados para a 

fabricação de coroas e pontes combinados com infra-estrutura de titânio, 

cobertos por porcelanas de baixa fusão. Atualmente, tanto cerâmicas 

feldspáticas quanto vítreas podem ser fresadas segundo esta tecnologia 

(ALVAREZ, 2003).  

O processo de fresagem por computador é realizado sobre blocos de 

porcelana pré-sinterizados a seco e fabricados industrialmente, sob rigoroso 

controle, os quais são reduzidos por desgaste ou sonoerosão (ultrassom) 

com o auxílio de tecnologia digital. Como resultado, esta técnica produz uma 

réplica de porcelana a partir de um padrão virtual obtido sobre uma imagem 

óptica (escaneamento do modelo) (COSTA, 2006). 

O outro processo de fabricação utilizado é injeção à vácuo, também 

conhecida como técnica da cera perdida, no qual os laminados são 

previamente confeccionados com cera e adaptados sobre o modelo de 

gesso. Em seguida, são incluídos numa base de gesso com finalidade de 

criar um molde negativo da peça para que o conjunto seja levado ao forno em 

altíssima temperatura onde a cera será eliminada e então substituída por 

porcelana dental através da injeção à vácuo (ALVAREZ, 2003). 

Alguns estudos como os de Coelho et al. (2012), concluem que o 

processamento das cerâmicas odontológicas pelo método de injeção possui 

maiores vantagens mecânicas e estruturais em relação aos demais métodos. 

Os autores ainda afirmam existir vantagens como: aumento da resistência à 

flexão, diminuição de alterações pela variação de temperatura, além de 
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menor porosidade, menor rugosidade e menor presença de fendas pela 

distribuição mais homogênea de seus cristais.  

O preparo dental para a aplicação da cerâmica é relatado na literatura 

através de inúmeras técnicas que visam um menor desgaste do elemento 

dental, a fim de se obter volume adequado e espessura homogênea para a 

cerâmica. Contudo, em relação à técnica de preparo de escolha, os autores 

não apresentam consenso quanto às espessuras de desgaste vestibular, 

sendo possível encontrar variações de 0,2 a 2,0 mm, nem quanto à 

confecção ou não do sobrepasse palatino (overlap) (NISHIMORE e BELOTI, 

2006). 
De modo geral, a técnica da lente de contato já é consagrada na 

literatura e mostra-se vantajosa por não haver a necessidade do preparo 

dental envolvendo desgaste de estrutura sadia, o que confere aos laminados 

uma característica muito conservadora. No entanto, existem algumas 

limitações de indicação, principalmente devido sua espessura reduzida, que 

por vezes impede que o defeito do dentário seja completamente mascarado 

(LAYTON; CLARKE; WALTON, 2013). 

A reduzida espessura das lentes de contato exige também que alguns 

cuidados sejam tomados durante sua cimentação. É necessária a realização 

do manuseio delicado e atencioso por serem muito frágeis e pequenas, além 

da correta seleção dos materiais e técnica de cimentação a serem utilizadas 

e do cuidadoso polimento final (LAYTON; CLARKE; WALTON, 2013). 

Esta relativa fragilidade fica evidente quando são reportados os 

valores de tenacidade à fratura desses materiais. Enquanto os metais e ligas 

metálicas apresentam valores de tenacidade à fratura que podem chegar a 

100 Mpa.m0,5 para alguns tipos de aço, as porcelanas dentárias apresentam 

um valor ao redor de 1 MPa.m0,5 (OKADA, 2009).    

Entretanto, o resultado a longo prazo (> 5 anos) de sobrevida dos 

laminados de porcelana apresenta índices próximos ou superior a 90% de 

sucesso. Existem vários relatos na literatura de estudos sobre a longevidade 

das porcelanas odontológicas, o que torna a utilização desses materiais 

segura e previsível (LAYTON; CLARKE; WALTON, 2013). Estudos clínicos 

como os de Sinescu et al. (2010) constataram que após 5 anos, apenas 15% 

das facetas apresentaram falhas (rachaduras, fraturas e perda de aderência) 
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(SINESCU et al., 2010). Apesar do alto índice positivo, as falhas ainda podem 

ser melhores entendidas e corrigidas, otimizando os laminados cerâmicos e 

sua durabilidade. 

 

2.2 Cimentos resinosos 

As principais funções de um agente cimentante são preencher a 

interface da superfície interna da restauração e a do dente preparado, 

conferindo retenção e resistência à restauração e ao remanescente dentário 

e, ainda, o vedamento marginal de modo a favorecer a longevidade dos 

trabalhos protéticos (FERREIRA, 2012).  

Segundo Nakabayashi e Pashley (2000), os cimentos dentais 

merecem bastante destaque no grupo dos materiais dentários, uma vez que 

são utilizados em mais da metade de todos os tratamentos odontológicos. 

Dentre os tipos de cimentos com estas finalidades, podemos citar: o cimento 

de fosfato de zinco, o cimento de policarboxilato, o cimento de ionômero de 

vidro, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina e os cimentos 

resinosos. 

Os cimentos resinosos têm como finalidade promover esta união entre 

a restauração e as paredes dentárias além de preencher o espaço existente 

entre estes substratos. Podem ser empregados na cimentação de 

restaurações indiretas e pinos intrarradiculares e pertencem ao grupo que se 

aderem às estruturas dentárias. São os agentes cimentantes mais utilizados 

atualmente, pois melhoram a retenção das restaurações indiretas, em 

consequência do aumento de resistência à fratura devido à melhor 

transmissão e distribuição das tensões funcionais através da interface 

adesiva, além de possuir maior resistência ao desgaste e uma relativa 

insolubilidade em meio bucal (PIWOWARCZYK et al.,  2007; PRAKKI, 2001). 

 Além da função como agente de cimentação, também atuam como 

isolantes térmico, elétrico e químico para o dente com vitalidade pulpar 

(TRUL, 2008). Possuem ainda como vantagens a menor microinfiltração, 

superioridade estética e maiores valores de resistência flexural, tensão 

diametral, resiliência e resistência à compressão, em relação aos outros 
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cimentos convencionais utilizados na Odontologia como o cimento de fosfato 

de zinco, cimento de ionômero de vidro e cimento ionomérico modificado por 

resina (FEUZER; ARAÚJO; ANDRADE, 2005; ASMUSSEM, PEUTZFELDT, 

HEIMANN, 1999). 

 Os cimentos resinosos podem ser de ativação química, fotoativados 

ou duais (cura mista). Sendo os fotoativados os de escolha para cimentação 

de facetas e laminados cerâmicos. A escolha é justificada pelos autores, pela 

capacidade de penetração da luz através da reduzida espessura e 

translucidez que essas restaurações estéticas possuem (PIWOWARCZYK et 

al.,  2007; PRAKKI, 2001).  

Um dos pontos positivos destes cimentos é o maior tempo de trabalho 

quando comparados aos de ativação química ou os duais. Isso torna mais 

fácil o procedimento de remoção do excesso transbordado durante a fixação 

e o tempo de presa pode ser controlado de modo previsível, diminuindo o 

tempo necessário ao acabamento da restauração. Além disso, sua 

estabilidade de cor é superior em comparação com os dois outros sistemas 

mencionados. No entanto, é importante que haja suficiente transmitância 

luminosa por parte da ceramica (SCHULTE et al., 2005). 

Dentre as desvantagens, há uma viscosidade excessiva, influenciando 

no aumento da linha de cimentação, a sensibilidade da técnica em relação ao 

isolamento do elemento dentário, controle da umidade e o tratamento de 

superfície dos substratos a serem cimentados, o que representa mais um 

passo clínico (TRUL et al., 2011). 

 A fotoativação do adesivo concomitante com a do cimento é adotada 

por alguns profissionais, fato justificado pelo risco de não adaptação da peça 

cerâmica após a formação de uma camada adesiva que mudaria a 

conformação do preparo. Em contrapartida, para alguns autores, a não 

polimerização prévia do adesivo pode prejudicar a resistência de ligação com 

o substrato dentário. Consideram que a fotoativação através do material 

restaurador não permite a polimerização adequada do adesivo, dependendo 

da espessura e opacidade do material. O procedimento resultaria ainda, em 

uma camada que com o passar do tempo, permitiria a troca de fluido com o 

meio bucal por tornar-se semi-permeável, ao invés de isolante, o que pode 

acarretar no descolamento da restauração (SÁ, 2011). 
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 A última geração desenvolvida de cimentos resinosos são os 

chamados autocondicionantes ou autoadesivos. Têm com proposta o 

protocolo simplificado de utilização, pois dispensam o tratamento da 

superfície dental e aplicação dos sistemas adesivos, o que otimiza o tempo 

clínico e diminui as etapas da cimentação, consequentemente diminuindo as 

chances de erro do operador. São versáteis e têm sido indicados para união 

com vários substratos, como esmalte, dentina, metal e porcelana 

(FERREIRA, 2012). 

O mecanismo de adesão dos cimentos autoadesivos depende de uma 

interação mecânica e química entre o agente de cimentação e o substrato 

dental. A acidez do cimento é suficientemente forte para promover a 

hibridização com a estrutura dentária. Os monômeros ácidos dissolvem a 

smear layer, o que permite a penetração do cimento para dentro dos túbulos 

dentinários, proporcionando assim uma boa camada híbrida e uma boa 

adesão, além de resultar em retenção micromecânica (MANSO et al., 2011).  

Reações secundárias tem sido sugeridas para promover união química 

adicional à hidroxiapatita, uma característica somente comprovada com o 

cimento de ionomero de vidro, no qual os grupamentos fosfatos dos 

monômeros funcionais reagem com a hidroxiapatita do substrato dental 

promovendo ligações químicas, resultando em retenção adicional 

(FERREIRA, 2012).  

Os cimentos resinosos autoadesivos apresentaram resultados 

favoráveis em estudos in vitro, sendo uma alternativa para o clínico como 

material de cimentacão. No entanto, vale ressaltar que mais consideracões 

científicas e estudos in vivo	  a respeito destes cimentos são necessárias para 

direcionar a sua adequada utilizacão e esclarecer dúvidas ainda freqüentes 

(FERREIRA, 2012).   

 

 

2.3 Tomografia por Coerência Óptica (TCO) 

A Tomografia por Coerência Óptica (TCO) é uma técnica não invasiva 

de criação de imagens de alta resolução da microestrutura biológica 

(COLSTON et al., 1998). Sua aplicação nas áreas da saúde iniciou-se na 
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medicina para diagnóstico de doenças oftálmicas sendo, em seguida 

difundida para outras especialidades, como dermatologia, cardiologia e 

gastroenterologia. Posteriormente foram desenvolvidos estudos de aplicação 

de TCO na Odontologia, para avaliação de tecidos moles e duros e cavidade 

bucal que vêm ampliando seus adeptos e aumentando o número de 

pesquisadores que lançam mão deste recurso (BAUMGARTNER et al., 

2000). 

A TCO baseia-se na interferometria de baixa coerência e, usando uma 

fonte de luz de banda larga no infravermelho próximo (a maioria dos sistemas 

de TCO utilizam diodos superluminescentes como fonte de luz), é capaz de 

obter imagens com resolucão espacial em torno de 1 a 20 µm. Seu 

mecanismo de geração de imagens ocorre ao vivo similar ao ultrassom, 

porém com resolução espacial uma ou duas ordens de magnitude maior que 

o ultrassom convencional (MOTA, 2014; WOJTKOWSKI et al., 2005; 

FUJIMOTO, 2003).   

O comprimento de onda da luz usada interfere na resolucão da 

técnica, além de determinar o espalhamento e, portanto, a profundidade de 

penetracão da técnica de imagem (BAUMGARTNER et al., 2000). Porém, 

enquanto o ultrassom atinge profundidades de até 10 cm, a TCO penetra 

poucos milímetros nos tecidos (geralmente de 1 a 3 mm, dependendo do 

comprimento de onda usado e do tecido biológico em análise) (MOTA, 2014). 

De maneira geral, quando uma onda incide sobre um meio, estruturas 

internas podem transmitir, refletir, espalhar e absorver luz. A TCO gera 

imagens a partir da luz refletida e do retroespalhamento, que ocorre até que o 

feixe encontre meios com diferentes índices de refracão referentes a 

diferentes tipos ou estruturas teciduais (por exemplo, esmalte/dentina, 

restauração/dente ou cerâmica/cimento) (MOTA, 2014; FELDCHTEIN et al., 

1998).  

O sistema de TCO foi desenvolvido como um método de imagem para 

estruturas transparentes e semi-transparentes (os dentes se enquadram na 

segunda categoria) através do uso da luz e o seu comprimento de onda que 

dita o espalhamento e, consequentemente, a profundidade de penetração da 

técnica de imagem (BAUMGARTNER et al., 2000). 
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Um dos recursos atrativos da TCO é que ela não utiliza radiação 

ionizante. Além do mais, pode ser obtida uma alta resolução transversal e 

axial na ordem de 10 µm. A maioria das técnicas de TCO descritas para 

tecidos dentários usaram comprimentos de onda de 840 a 1310 nm. Isso 

resultou em imagens com profundidade de 0,6 a 2 mm, respectivamente 

(BAUMGARTNER et al., 2000). 

 Pesquisadores já usaram TCO para detectar e fornecer imagens de 

lesões cariosas dentais, falhas de restaurações, diagnóstico de doenças 

periodontais e patologia oral em estudos in vitro e em animais (MOTA et al., 

2013; MAIA et al., 2010; MELO et al., 2006; AMAECHI et al., 2001; 

BAUMGARTNER et al., 2000; COLSTON et al., 1998). 

 Atualmente a Tomografia por Coerência Óptica pode ser usada para 

executar imagens estruturais in vivo e in vitro (Figura 2) de tecidos duros e 

moles do interior da cavidade bucal, tornando-se um valioso recurso de 

investigação de mudanças estruturais nos tecidos biológicos ou materiais 

odontológicos. Os resultados indicam que TCO é capaz de produzir imagens 

de alta resolução em um número substancial de aplicações demonstrando a 

viabilidade de TO como uma nova ferramenta de imagem para a comunidade 

odontológica (MOTA, 2014; MONTEIRO et al., 2011; MATHEUS et al., 2010;  

AMAECHI et al., 2001; BAUMGARTNER et al., 2000).  

 

  	  
Figura 2 Exemplo de utilização da TCO in vivo. 

	  

Seu mecanismo de funcionamento (Figura 3), baseado no 

interferômetro de Michelson,  envolve a propagação da luz proveniente da 

fonte, que chega a um divisor de feixe (espelho semitransparente) onde é 

dividida em dois feixes: um dos feixes viaja até o espelho móvel e o outro, 
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viaja até o espelho fixo, que em tomografia por coerência óptica é substituído 

pela amostra a ser analisada.  

	  

 
Figure 3 Esquema de funcionamento da TCO 

   

O feixe de referência que viaja até um espelho móvel, é totalmente 

refletido e volta em direção ao divisor de feixes. O feixe da amostra é 

espalhado de acordo com a natureza do tecido, e parte do feixe incidente na 

amostra é retroespalhado na direção da qual foram emitidos rumo ao mesmo 

divisor de feixes. A luz é retroespalhada ao encontrar diferentes índices de 

refracão referentes a diferentes tipos ou estruturas teciduais (FELDCHTEIN 

et al., 1998). No divisor, os feixes são recombinados e focalizados para um 

fotodetector, onde qualquer grau de interferência entre eles pode ser 

observado, gerando um padrão de interferência conhecido como  A-scan. 

Uma sequência de A-scans obtidos ao longo de uma linha gera o B-scan, que 

nada mais é do que uma colecão de informações de uma fatia da amostra 

(BAUMGARTNER et al., 2000; FACÃO, 1999).  
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 O tipo de fonte de luz utilizado pela maioria das TCOs são Diodos 

Super Luminescentes (SLDs), quando a técnica é usada no domínio temporal 

ou espectral. Diodos de alta resolução espectral são utilizados como fonte de 

luz se a TCO operar com uma fonte “swept source”, que também é no 

domínio espectral. Estas fontes produzem luz com uma ampla gama de 

comprimentos de ondas, e é o comprimento de onda que dita o 

espalhamento e, portanto, a profundidade de penetração da técnica de 

imagem. Adicionalmente, o comprimento de onda da luz também interfere na 

resolucão da técnica. A maioria das técnicas de TCO descritas para tecidos 

dentários utilizam comprimentos de onda de 840 a 1310 nm, resultando em 

imagens com profundidade de 0,6 a 2 mm, respectivamente 

(BAUMGARTNER et al., 2000). Nesta dissertação utilizamos a TCO no 

domínio espectral e comprimento de onda de 930 nm. 
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3 OBJETIVOS 
 

Nesta seção, serão discorridos os objetivos gerais e específicos que o 

trabalho se propôs a desenvolver.  
 
 
3.1 Geral 

Validar o uso do TCO na avaliação da microestrutura dos laminados 

cerâmicos e sua interface de união cimento-dente, após a ação do tempo, 

utilizando-se imagens bidimensionais e tridimensionais geradas no TCO,  

propondo um novo protocolo de avaliação in vivo. 

 

3.2 Específicos 
 

a. Analisar qualitativa e quantitativamente a presença de falhas (bolhas, 

trincas, desgaste e desadaptação) nos laminados cerâmicos e na 

interface de união laminado-cimento-dente após a ação do tempo; 

b. Analisar possíveis diferenças de resultados de sucesso de acordo com 

a técnica de cimentação e do agente cimentante; 

c. Propor um protocolo de avaliação de laminados e interface 

laminado/cimento/dente por TCO  para uso in vivo (dentes anteriores).  
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4 METODOLOGIA 

	  

4.1 Tipo e local do estudo 

Após submissão e aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 

– Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEUA-CCB-UFPE) sob protocolo de número 23076057216/2013-91, foi 

realizado um estudo do tipo experimental laboratorial in vitro.  

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Optoeletrônica e 

Fotônica do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco (DF/UFPE). 

 

4.2  Materiais 

Foram utilizados dois cimentos resinosos odontológicos (Quadro 1): 

RelyX Veneer (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA) e RelyX U200 (3M ESPE, St. 

Paul, MN, EUA), e o adesivo convencional correspondente ao cimento e 

recomendados pelo fabricantes (Quadro 2):  Adper Single Bond 2 (3M ESPE, 

St. Paul, MN, EUA). Apenas uma marca de materiais foi escolhida para 

padronização da tecnologia adesiva utilizada, excluindo a apreciação de 

falhas adesivas advindas de carcterísticas do produto, visto que o objetivo do 

estudo foi validar a técnica de TCO como método de diagnóstico. 

Os laminados foram confeccionados em cerâmica modificada por 

disilicato de lítio, a IPS e.max disilicato de litio (Ivoclear Vivadent,AG; Shaan, 

Liechtenstein) numa espessura de 0,5 mm e na cor A1, através da técnica de 

injeção.	  
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Quadro 1: Materiais utilizados na pesquisa. 

Material Fabricante Composição* 

RelyX 

Veneer  
3M ESPE (St. 

Paul, MN, EUA) 

 
À base de resina de metacrilato,  composta de 
dimetacrilato de bisfenol-A-diglicidílico (BisGMA) 
e dimetacrilato de trietileno (TEGDMA) polímero. 
Zircónia / sílica e agentes de enchimento de 
sílica fumada. A carga de enchimento é de 
aproximadamente 66% em peso. O tamanho 
médio de partícula para o enchimento é de 
aproximadamente 0,6 mm. Contém um polímero 
de dimetacrilato e pigmentos. 
LOTE: N461615 

RelyX U200  3M ESPE (St. 
Paul, MN, EUA) 

 
Partículas de vidro, sílica, hidróxido de cálcio, 
iniciadores auto polimerizáveis, pigmentos, 
iniciadores fotopolimerizáveis (72% de carga por 
peso, tamanho de partícula <9,5 mm) , ésteres 
fosfóricos metacrilado, dimetacrilatos, acetato, 
estabilizadores, iniciadores auto e foto 
polimerizáveis.  
LOTE: 1426600829 

Adper 

Single Bond 

2 

3M ESPE (St. 
Paul, MN, EUA) 

 
BisGMA, HEMA, dimetacrilatos, etanol, água, um 
inovador sistema fotoiniciador e um copolímero 
funcional de metacrilato de  
ácidos poliacrílico e polialcenóico. 
LOTE: N474513 

IPS e.max 
Ivoclear Vivadent 

(AG; Shaan, 
Liechtenstein) 

 
SiO2, Li2O, MgO, Al2O3, ZnO, La2O3, K2O, P2O5 
LOTE: 13123321A1 
 

*Informações cedidas pelos fabricantes 

 
4.3  Seleção dos dentes 

Foram utilizados incisivos bovinos recentemente extraídos, de gado 

abatido para consumo em matadouro. Uma seleção prévia foi então realizada 

buscando-se selecionar os 20 melhores dentes, que foram desinfetados em 

solução de cloramina T 0,5% e refrigerados por no mínimo sete dias em água 

destilada.  

Após esse período, os dentes foram limpos com o auxílio de curetas 

periodontais Duflex (SS White, São Paulo, Brasil). Em seguida, foi realizada 

uma profilaxia com pasta de pedra pomes e água aplicada com escova de 

Robinson em baixa rotação. Os dentes foram então conservados imersos em 

água destilada, e armazenados em estufa biológica a 37 ºC. 
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4.4 Preparo dos dentes 

Fragmentos de 5 x 5 mm foram obtidos da região central mais plana 

da coroa (Figura 5), através de secções no sentido cérvico-incisal e no 

sentido mésio-distal, com o auxílio de disco diamantado dupla face (n.7016, 

KG Sorensen, Cotia-SP, Brasil), acoplados em peça reta sob refrigeração.  

	  

Figura 5 Fragmento de dente bovino (arquivo pessoal). 

 

4.5 Inclusão dos espécimes 

Os fragmentos foram incluídos em resina acrílica, de forma a facilitar o 

manuseio, polimento e as devidas análises. Os elementos dentais já cortados 

foram fixados em cera utilidade com a face que receberá o laminado voltada 

para a cera. Os blocos foram pressionados até que 2 mm de sua 

profundidade fique completamente coberta pela cera.  

Em seguida, as amostras foram tomadas como referência e 

centralizadas internamente em cilindros de PVC com 20 mm de diâmetro por 

25 mm de altura, presos na cera utilidade. Os cilindros foram preenchidos 

com resina epóxica autopolimerizável incolor.  

Após a polimerização, a cera utilidade foi completamente removida, 

expondo a superfície dental. O cilindro de PVC foi cuidadosamente 

seccionado para sua total remoção e o resultado pode ser observado na 

Figura 6.  

 



	  

	  

28	  

	  

Figura 6 Amostras incluídas em resina acrílica. 

	  

4.6 Polimento das amostras 

Para a regularização da superfície dental, todas as amostras tiveram a 

superfície de esmalte levemente polidas com lixas de carbeto de silício nas 

granulações 800 e 1200. Ao final as amostras foram levadas a uma cuba 

ultrassônica contendo água destilada por dois minutos, para eliminação de 

todos os grãos da superfície de esmalte. 

4.7 Grupos experimentais 

As amostras foram aleatoriamente divididas em 4 grupos (n=05), de 

acordo com o tipo de cimento e adesivo utilizados e técnica de polimerização, 

conforme o Quadro 2. 

Os grupos foram nomeados de acordo com o tipo de cimento e 

protocolo de cimentação utilizados. FA – cimento resinoso dual com 

fotopolimeração prévia do adesvio, FC - cimento resinoso dual com 

fotopolimeração concomitante do adesvio e cimento, AF – cimento resinoso 

autoadesivo com fotoativação e AQ – cimento resinoso autoadesivo com 

ativação química. 
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Quadro 2: Divisão dos grupos (n=05). 

Grupo Cimento Adesivo 
Fotoativação do 
adesivo 

 

Polimerização 
final 

FA Dual / 
Convencional Convencional 

 
sem prévia   
fotoativação 

 

fotoativação por 40 
segundos 

FC Dual / 
Convencional Convencional 

 
com prévia  
fotoativação  

 

fotoativação por 40 
segundos 

AF Autoadesivo X 

 
 

X 

 

fotoativação por 40 
segundos 

AQ Autoadesivo X                X 

 

polimerização 
química por 08 

minutos 

 

 

4.8 Moldagem para confecção dos laminados 

Moldeiras individuais de resina autopolimerizável foram 

confeccionadas sob medida para cada componente da amostra (Figura 4). A 

moldagem foi realizada com silicona por adição Express XT (3M ESPE, EUA) 

seguindo-se as recomendações do fabricante. Os moldes foram vasados com 

gesso especial tipo IV Durone (Dentsplay, EUA) e quando cristalizados, 

desenformados e devidamente enviados para o laboratório onde foram 

confeccionados os laminados cerâmicos.  

Para viabilizar a identificação do correto posicionamento do laminado, 

visto que foram confeccionados de forma quadrilátera, e também visando 

uma padronização mais fiel nas tomadas de imagem, as amostras foram 

identificadas enumeradas de 01 a 20 e individualizadas com a marcação nos 

sentidos N, S, L e O (Figura 7). 
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Figura 7 (A) Espécime incluso e identificado com o direcionamento. (B) Molde da 
amostra em silicona por adição.	  	  

  

4.9 Cimentação dos laminados 

As amostras conservadas imersas em água destilada na estufa 

biológica à 37 ºC foram secas com jato de ar durante 20 segundos. Os 

cimentos resinosos foram preparados de acordo com as recomendações dos 

fabricantes em placas de vidro com auxílio de espátula metálica nº 36.  

O tratamento da superfície do esmalte foi executado da seguinte 

forma: secagem com jato de ar durante 15 segundos, aplicação do ácido 

fosfórico por 30 segundos, seguida de lavagem com jato de água por 30 

segundos e secagem com jato de ar por 15 segundos. 

O adesivo foi aplicado seguindo as recomendações do fabricante 

utilizando-se pincéis descartáveis Cavibrush (FGM, Joinville, SC, Brasil) e o 

fotopolimerizador Radii Plus 1500mW (SDI, Brasil). Em todas as amostras 

foram aplicadas 2 camadas do adesivo com aplicação ativa de 15 segundos 

de duração. Após cada camada foi aplicado jato de ar com duração de 5 

segundos com o intuito de dispersar o adesivo. Fotoativação por 10 

segundos e repetição dos passos. No grupo FA as 2 camadas de adesivo 

não foram fotoativados antes da aplicação do cimento resinoso. 

As superfícies das cerâmicas também foram tratadas seguindo o 

seguinte protocolo: secagem com jato de ar por 15 segundos, aplicação do 

ácido fluorídrico 12% por 20 segundos, lavagem com jato de água por 10 

segundos, nova secagem com jato de ar por 5 segundos, aplicação do silano 

por 1 minuto e secagem do silano por 1 minuto com jato de ar. 
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Os cimentos foram manipulados de acordo com as recomendações 

de cada fabricante. Em seguinda, foram delicadamente aplicados na face 

interna do laminado cerâmico e também sobre o dente preparado. Os 

laminados foram corretamente posicionados e delicadamente pressionados 

em posição para o escoamento do cimento e remoção dos exessos (Figura 

8). O conjunto sofreu então a fotoativação por 40 segundos igualmente nos 4 

grupos.   

	  
Figura 8 Fixação do laminado no pincel descartável e teste de adaptação 

do mesmo. 

 

Após o término das cimentações, as amostras foram imersas e 

reservadas em água destilada e armazenada em estufa biológica à 37 ºC 

durante 1 semana, para a completa hidratação do conjunto. 

4.10 Termociclagem 

As amostras foram termocicladas na Máquina de Ciclos Térmicos 

(ElQuip, São Paulo – Brasil) (Figura 9) em 500 ciclos de 15 segundos cada 

com variações de temperatura de 5 ⁰C à 55 ⁰C (LOPES, 2009),  já que não 

são viáveis variações maiores que estas no meio intra-bucal. 

Após a conclusão dos ciclos, as amostras foram novamente 

reservadas imersas em água destilada na estufa biológica à 37 ºC durante 1 

semana.  
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Figura 9 Máquina de ciclos térmicos. 

 

4.11 Análise no TCO 

As amostras de cada grupo foram criteriosamente analisadas por 01 

examinador capacitado através da investigação via imagens bi e 

tridimensionais de toda extensão de 5x5mm² de cada conjunto laminado-

cimento-dente no TCO SR-930 (Thorlabs SDOCT – Callisto Imaging System).  

Com auxílio de um dispositivo confeccionado para a padronização do 

posicionamento da amostra na região central do tomógrafo e uma plataforma 

milimetrada com deslocamento mecânico através de parafusos micrométricos 

(Figura 10), as imagens 2D foram geradas a cada 250 µm da extensão da 

amostra para melhor visualização e inspeção de possíveis falhas nos 

laminados ou em sua interface de união cimento-dente. Perfazendo um total 

médio de 25 imagens por amostra, foi possível examinar a totalidade da 

extensão dos laminados, dos dentes antes da cimentação, do conjunto 

cimentado antes e também após a termociclagem.  
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Figura 10 Plataforma giratória e parafusos micrométricos. 

 

Para manter o controle acerca das falhas durante a cimentação e 

daquelas causadas pelo processo da termociclagem, todas as amostras 

foram examinadas antes da cimentação, após a cimentação e também após 

a termociclagem. 

Imagens tridimensionais foram realizadas na superfície da cerâmica e 

da área de interface externa esmalte/cimento/cerâmica quando foi detectada 

nas imagens bidimensionais uma possível falha na cimentação dos 

laminados detectada na imagem bidimensional. 

 

4.12 Análise estatística 

Não foi necessária a aplicação de testes estatísticos, visto que as 

análises foram qualitativas, observacionais e descritivas acerca dos achados 

detectados nas imagens. 

 Os valores das falhas foram resumidos em tabelas e quadros que 

expressam os resultados do estudo. 
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5 Resultados 

 

 Os resultados e discussão do presente estudo encontram-se 

detalhados no artigo anexo que é parte desta dissertação. 
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Abstract   

Objectives.The aim of this study was to validate the use of the optical 

coherence tomography (OCT) to evaluate noninvasively the interface 

lumineer-cement-tooth prepared by different cementations techniques, as well 

as the effect of ageing, simulated by thermal cycling.  

Methods. 20 specimens of lumineers-teeth were prepared in bovine teeth and 

randomly allocated in 4 experimental groups (n=5) with two different 

cementation techniques and two different types of cementing agent. The 

lumineers were made of lithium disilicate and obtained using a vacuum 

injection technique. The analysis was performed by using 2D and 3D OCT 

images, obtained before and after cementing and the thermal cycling. 

Results. Failures were found in the cementing process and also after ageing 

simulation by thermal cycling. The adhesive failures as bubbles, gaps and 

degradation of the cementation line are the natural precursors of other defects 

reported by several studies of clinical follow-up (detachments of restoration, 
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fractures and cracks). Bubble dimensions ranging from 146 µm to 1427 µm 

were measured. 

Significance. Once demonstrated the viability of the use of OCT as an 

investigative and precise tool for noninvasive evaluation of the lumineer-

cement-tooth, we propose that it can be used in vivo to follow-up the 

implantation of lumineers, which can lead to development of  new and more  

specific cement and  cementation protocol. 

 

Corresponding Author: Graduate Student Érica de Andrade Borges, 

Universidade Federal de Pernambuco, Physics Departament, Av. Prof Luis 

Moraes Rego, S/N, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, Brazil. CEP 

50670-901; e-mail: keiaandrade@gmail.com; Fax: +55-81-32710359  

 

1 Introduction  

Dental ceramics are widely used by professionals and have also 

become subject to intensive research. In order to improve their mechanical 

properties, changes in their composition and processing method were made 

over the decades, resulting in the currently available range of different types 

of ceramic systems as well as different manufacturing techniques and 

cementation procedures of indirect restorations with laminate veneers [1,2].  

Lumineers are extremely thin veneers laminates (0.2 mm to 0.8 mm 

thick) which require minimum or even no tooth preparation and are being 

widely used by practitioners. This treatment has become possible after the 

enamel etching and treatment of porcelain surface enabled the adhesion 

between the two surfaces, which meant a breakthrough in dentistry, providing 

greater conservation of healthy tooth structure and decrease in the clinical 

steps and procedure time [2,3]. Such lumineers can be used to correct the 

shape and tooth position, diasteme treatment, replacement of composite resin 

restorations in areas of abrasions, erosions and even masking pigmentation, if 

well planned and indicated [4].  

Resin cements are the cements of first choice for the ceramic 

laminate because the tooth structure are joined by means of a bonding agent 
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and may provide a strong joint with the enamel after etching (when the self-

etching system is not used). It is further added the fact that they have a higher 

fracture limit (due to better transmission and distribution of stress) than the 

other cements and well bonding to metal alloys, composites and ceramics [4]. 

It is observed in the literature that many factors can influence the 

adhesive quality of ceramic restorations. The types of cements, adhesives 

and the treatment given to the tooth surface and ceramics are some of the 

most discussed topics in several studies. The adaptation of the lumineer on 

the tooth is also important to the success of the treatment [5]. 

To cement the lumineer, some proffessionals use the adhesive with 

concurrent curing of the cement, since the small thickness of the ceramic 

laminate enables efficient polymerization without prior curing of the adhesive. 

This protocol would reduce the risk of difficulty in cementing and also to 

reduce the polymerization shrinkage [6].  

Several studies are developed worldwide in order to improve dental 

materials eliminating its flaws. In dental ceramics studies, it has been noticed 

that one of the major limitation is the appearance of fractures. Adhesive failure 

can be the primary cause of the fractures, by forming cracks, bubble or 

marginal degradation of cement-tooth bondline [7,8]. 

The Optical Coherence Tomography (OCT) is a potentially powerful 

technique for structural visualization with micrometer resolution and 2D and 

3D imaging capabilities. This imaging modality was inititally exploited in 1991 

by Huang et al. [9], who showed for the first time that the OCT technique is 

able to generate cross-sectional high-resolution images of internal 

microstructure of materials and biological tissues, namely the retina, opening 

up an important avenue for OCT based imaging diagnostic systems. After its 

initial use in ophthalmology, OCT systems spread to applications in several 

other areas such as dermatology and gastroenterology [10, 11]  and is 

currently gaining ground in dentistry. In this particular area, OCT has been 

exploited in both hard and soft oral cavity tissues, as well as dental materials 

[12]. Melo et al. demonstrated the ability of the OCT technique to identify gaps 

in restorations [13], while crack propagation [14], adhesive shrinkage and 

marginal integrity by resin composite restorative systems were also studied 
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with OCT [15,16]. Recently, Mota et al. presented ex-vivo OCT studies of 

caries development  of radiation-treated patients [17]. 

The aim of this work is to validate the use of  the optical coherence 

tomography (OCT) to evaluate noninvasively  the interface lumineer-cement-

tooth prepared by different cementations techniques, as well as the effect of 

thermal cycling, which is part of ageing simulation. Since the only evaluation 

method presently existing is clinical evaluation, the use of OCT would provide 

professionals with an important imaging tool which gives straightforward 

qualitative and quantitative in vivo analysis of interface lumineer-cement-tooth 

in patients. 

	  

2 Materials and methods 

This in vitro study was submitted and approved by the Ethical 

Committee on Animal Experiments (Center of Biological Sciences, at 

Universidade Federal de Pernambuco) under process number 

23076057216/2013-91. 

A laboratory study of two dental resin cements RelyX Veneer (3M 

ESPE, St. Paul, MN, USA) and RelyX U200 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA), 

and the corresponding conventional adhesive cement recommended by the 

manufacturer, the Adper Single Bond 2 (3M ESPE, St. Paul, MN, USA), was 

conducted. As the aim was to validate the OCT method, only one 

manufacturer product was employed, in order to padronize the fabrication 

method and thus avoid comparison between manufacturing technologies.  

The laminates were fabricated by a Brazilian laboratory (Laboratory 

Julio of Dentistry Prothesis Ltda, São Paulo – SP, Brazil), with lithium 

disilicate modified ceramic, the IPS e.max lithium disilicate (Ivoclear Vivadent 

AG, Shaan, Liechtenstein), to a thickness of 0.5 mm and color A1 by vacuum 

injection technique. The OCT images obtained were analyzed with Image J 

(Imaging Processing and Analysis in Java, National Institutes of Health, 

Bethesda, MD), where the number of pixels was calibrated for all 

measurements. 
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2.2 Samples 
 

Quadrangular bovine teeth fragments with 5 x 5 mm were obtained 

from the central part of the crown. The fragments were fixed in acrylic resin to 

facilitate handling, grinding, and appropriate analysis and were stored in 

distilled water in a biological oven at 37 oC. To maintain a plain tooth surface, 

the enamel surface in all the samples were soft polished with sandpaper 

silicon carbide granules at 800 and 1200. 

The samples were randomly divided into 4 groups (n = 05) in 

accordance with the type of cement and adhesive used and polymerization 

technique, as shown in Table 1.  

The groups were named according to the type of cement and cement 

protocol used. FA - dual resin cement with previous adhesive 

photopolimerization, FC - dual resin cement with concomitant adhesive and 

cement photopolimerization, AF - self-adhesive resin cement with 

photoactivation and AQ - self-adhesive resin cement with chemical activation. 

 

Table 1: Groups of the study (n=05).   

Groups Ciment Adhesive Curing of the 

adhesive 

Final curing 

FA 

FC 

AF 

AQ 

Photoactivated 
resin cement 

 

Photoactivated 
resin cement 

 

Self-etching resin 
cement 

 

Self-etching resin 
cement 

Convencional 

adhesive 

Convencional 

adhesive 

X 

X  

 

Without 

photoactivation 

 

With 

photoactivation 

X 

X 

Light curing for 40 

seconds  

Light curing for 40 

seconds 

Light curing for 40 

seconds 

Chemical 

polymerization for 08 

minutes 

X = there is no light curing. 

 



	  

	  

44	  

 
2.3 Lumineers manufacturing  
 

The molding was carried out with trays made especially for this 

purpose and by adding silicone Express XT (3M ESPE, USA) following the 

manufacturer's recommendations. The molds were filled with dental stone 

Durone IV (Dentsplay, USA), and after the gypsum crystallization, they were 

sent to the laboratory where the ceramic laminates were made. 

The manufacturing process used is called vacuum injection, where 

the laminates are first made of wax and adapted on the plaster model. They 

are then included in a plaster base with the purpose of creating a negative 

mold which goes to an oven at high temperature (to 1200ºC) where the wax is 

removed and then replaced with dental porcelain by vacum injection. 

To facilitate the identification of the correct positioning of the lumineer, 

since they were made of quadrilateral form, and aiming at a more accurate 

standardization of the images taken, the samples were numbered 01 to 20 

and individualized to the marking N, S, L and O, as shown in the Fig. 1. 

 

Fig. 1 (A) Specimen included and identified with the orientation. (B) Template 

sample with silicone addition. (C) Gypsum mold.  

2.4 Cementation 
 

The treatment of the enamel surface was performed as follows: drying 

with compressed air for 15 seconds, applying phosphoric acid for 30 seconds, 

followed by washing with water jet for 30 seconds and dried with compressed 

air for 15 seconds. 
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The adhesive was applied following the manufacturer's 

recommendations using disposable brushes and the curing device Radii Plus 

1500 mW (SDI, Brazil) was used to photoactivation. In all samples of the 

groups using conventional dual resin cement (FA and FC), two adhesive 

layers were applied with active application duration of 15 seconds. After each 

layer, air jet lasting 5 seconds was applied in order to disperse the adhesive. 

Light-curing was done for 10 seconds and the application steps repeated. In 

the FA group, the two adhesive layers were not exposed to light before 

applying the resin cement. In the AF and AC groups, self-adhesive cement 

was used using the application protocol of conventional adhesive systems. 

The surfaces of the ceramics were also treated according to the 

following protocol: drying with compressed air for 15 seconds, application of 

hydrofluoric acid 12% for 20 seconds, wash with water jet for 10 seconds, re-

drying with compressed air for 5 seconds, application of silane for 1 minute 

and drying the silane for 1 minute with compressed air. 

Cements were handled in accordance with the recommendations of 

each manufacturer. After manipulation, a cement layer was applied to both 

the laminate and the tooth surface. The laminates were then correctly 

positioned and gently pressed into position, followed by removal of any 

excess. The set then were light cured for 40 seconds, except for group AC, as 

it was submitted to chemical polymerization. 

2.5 OCT analysis 

Samples from each group were carefully analyzed through 2D and 3D 

images over the entire area (5 x 5 mm) of each lumineer-cement-tooth sample 

using the spectral domain SD-OCT (Callisto Spectral Domain OCT System, 

Thorlabs Inc, New Jersey, USA). This type of OCT incorporates a broadband 

light source with a high-speed spectrometer to provide depth profiles that can 

be added to cross-sectional images, which can then be used for 

tridimensional reconstructions.  

The light source used is a SLD (Super Luminescent Diode) with 

central wavelength of 930 nm, spectral bandwidth of 100 nm and the 

maximum output power is 5 mW. Images generated by this system present 
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axial resolution of 7/5.3 µm (air/water), lateral resolution of 8 µm and 

maximum imaging depth at 1.6 mm. The axial scan rate of the system is 1.2 

kHz, capturing two frames per second with 105 dB of sensitivity. 

With the help of a device made for the standardization of sample 

positioning in central scanner and a millimeter platform with mechanical 

displacement by micrometric screws, the 2D images were generated every 

250 µm apart for better viewing and inspection  in the cement-tooth interface. 

With a total of 40 images for each sample, it was possible to examine the 

entire length of the lumineer and the teeth before cementation, after cemented 

together and also before and after thermal cycling. Therefore, it was possible 

to keep track of the failures during cementation and those caused by the 

termal cycling process. 

 

 

3 Results 

             2D images from all teeth surface and laminates, before the 

cementation, was performed to make sure that the structure integrity was in 

good conditions, as seen in Fig. 2 (A) and (B). 

 

 

Fig. 2 (A). Tooth sample. EDJ indicates the enamel-dentin junction. (B). Lumineer 

sample, showing top and bottom.  

 

The lumineers have aproximately 0.5 mm (± 0,1 mm) physical 

thickness, as measured with a thickness gauge (Wilcos, Petrópolis – RJ, 

Brazil). They have a curved surface and present some internal stress caused 
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by the manufacturing process, which leads to the material birefrigence 

evidenced by the appearance of dark arcs in the image of the laminate 

structure, as shown the Fig. 3. It is also seen in the same figure the difference 

between a material without stress from one which is structurally stressed. 

Figures  3 (A) and (B) show the internal structure of the bovine enamel, 

which is a naturally disordered structure but not stressed, as seen due to its 

uniform scattering feature. Figures 3 (C) and (D) show the internal structure 

of two lumineers, where one can clearly notice the presence of stress (dark 

stripes), compared to the enamel, which is due to the artificial material 

preparation. 

	  

 

Fig. 3 (A) and (B). Internal bovine tooth structure showing absence of stress. (C) 
and (D) Lumineer image before cementation demonstrating the material stress. 

Arrows indicate the regions of stress. 

	  

The images obtained for the lumineers before and after the thermal 

cycling process makes it clear that there was in fact an increase in defects, 

especially of adhesive failures (bubbles or blisters and gaps), which were 

presente prior the thermal cycling. The images  (Fig. 4) reveal adhesive 

failures of different kinds, as bubbles, gap and even mismatch of the laminate 

with discontinuation of the cementation line (CL). 
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Fig. 4 (A) Cemented lumineer showing good integrity cementation line (CL). (B) 
Lumineer showing bubble. (C) Mismatch lumineer. 

 

In Fig. 5, it is possible to obtain an overview of the behavior of each 

group with its cementing technique, before and after the simulation of the 

thermal shock suffered by materials in the oral environment. All groups failed 

adhesively especially after the thermal cycling (the ageing simulation), as 

seen in the indicated figure. 
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Fig. 5 Samples from each group explaining the results obtained before and after the 

heat cycle. CL: cementation line. L: lumineer. 

 

It is possible to note that there was an increase in adhesive failures 

after thermal cycling process in absolutely all groups. Only one group (AF) 

performed with less early failures, immediately following cementation, which 

shows that the process of cementing currently used is still far from the ideal 

and it is very faulty.  

The maximum number of identified bubbles was 4 and they varied 

widely in size. The smallest bubble detected measured depth of 100 µm and 

263 µm in length, and the largest found was 146 µm deep and 1427 µm in 

length. 
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We did not detect the presence of cracks or fractures in this process, 

possibly because no extra force was introduced in the samples.  Lumineers 

fractures did not occur because they are a result of chewing strength coupled 

with ageing, and we have not performed such mechanical strength tests. 

 

4 Discussion  

 The failures most frequently reported in the literature that occur as a 

result of ageing and use of the lumineers are the fractures, the cracks and the 

adhesive failures, where the latter are the main causes of fractures and 

cracks [8].  

The role of the cementing agent is to fill the internal surface of the 

restoration and the tooth interface, providing retention and resistance to the 

restoration and the tooth remaining, in other words, strengthens the structure 

preventing fractures, cracks and other faults [18,19].	  

The lumineers are shown to be extremely resistant when fully 

cemented. A seamless continuity with the cement gives a higher resistance 

required for successful treatment [3].  However, the cementing techniques 

available to date, where there is always the appearance of cement bubbles 

(due to mixing and manipulation), makes impossible to execute the ideal 

cementation [20]. The findings of the present study evidenced this proposition, 

since all evaluated groups showed immediate adhesive failures. 

Resin cements are reported in the literature as advantageous for 

increasing the resistance to fracture due to the better transmission and 

distribution of stresses through the adhesive functional interface.  They also 

have a higher wear resistance and a relative insolubility in the oral 

environment  [21,22].	  

According to the authors of [20], the self-etching resin cements do 

not surpasse conventional adhesive systems in bond strength aspect, despite 

the qualities demonstrated in clinical practice. Their results showed that 

although there are some advantages of self-adhesive cement agent 
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compared to conventional resin cements, the materials tested was superior 

after ageing simulation. With respect to the material used in this work, the 

best results obtained were for AF group, which presents further advantages of 

being self-adhesive. Although there are still some resistance from 

professionals in using this cement, it has been shown to be quite efficient and 

sometimes superior in this and other [21, 22] in vitro research.  

Despite the flaws, the resin cements are still used because, besides 

the function as cementing agent, several authors claim that this cements class 

also act as thermal, electrical and chemical insulators to the tooth pulp vitality. 

They also have the advantage of lower microleakage, aesthetic superiority 

and higher flexural strength values, diametrical tension, resilience and 

compressive strength compared to other conventional cements used in 

dentistry as zinc phosphate cement, glass ionomer cement and cement 

ionomer resin modified [23,24,25].  

The retention of ceramic laminates depends mainly on the enamel 

adhesive bond strength and ceramics. Adherence with the glaze probably 

determines the success of this type of restoration because the clamping force 

to the ceramic exceeds that obtained in enamel [25, 26,27]. Layton, Clarke 

and Walton says that the outcomes may prove clinically acceptable with time, 

but evidence remains lacking and the use of these materials for veneers 

remains  still experimental [3].  

According to D'Arcangelo et al., another relevant factor for cementing 

is the thickness of the cementing layer [24]. The authors claim that the 

thickness should be a determining factor of the bond strength, related to the 

stress distribution, the relationship between this factor and the shear strength 

and tension [27,28,29]. In the present study it may be noted a lack of 

uniformity in the internal structure of the laminate, resulting in variations in the 

cement thickness, which may have been originated during the fabrication 

process, Which certainly contributes to the formation of air pockets and 

crevices, which as it was found, increase with time and culminate in the 

detachment of the restoration or its fracture as a result of creating an weak 

area arising from a discontinuity in the bondline. The results of the present 
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research showed that the group with more gaps and marginal leakage was 

the FC (with conventional light cure the protocol followed by the cement 

adhesive). These findings could be due to a larger polymerization shrinkage 

problem existing in the resin cements, since the assembly was exposed to 

light more often. 

D’Árcangelo et al. on their study found that no veneers detached after 

an observation period of 84 months [30]. Guess and Stappert reported a loss 

of retention percentage of 2.3% after 5 years, Fradeani et al. a loss of 3.3% 

after 4.5 and 12 years, respectively [23,24]. Practically all laminates failures 

start as adhesive failure. When there is the formation of bubbles in the cement 

line (which should be thin and uniform) areas of weakness are formed, which 

tend to increase with time. That is exactly what has been observed from the 

results of this study, where even the laminates which were apparently with 

excellent initial cementation, which means no bubbles or spaces, presented 

these failures after the termal cycling. It is possible that bublles were present 

but not detected within the OCT spatial resolution, around 12 µm.   

Among the four possible combinations of adhesives and / or cement, 

the group that showed lower adhesive failure was the AF, but demonstrated 

failures after thermal cycling. Indeed, when considering the possible local 

variations of the dental substrate and the influence of human error in the 

application of the surgical technique, there is a high probability of obtaining 

similar results among the four groups. 

Regarding the differences in cementing technique, the best results 

results were obtained when curing of the adhesive and cement occurred 

simultaneuosly,  instead of the conventional standard cementing where first 

there is the curing of the adhesive and then the tooled cement is applied and 

light cured.   

 

5 Conclusion  

OCT has been demonstrated as a viable investigative tool for 

noninvasive evaluation of the lumineer-cement-tooth, which can be used with 

clinical inspection of implanted veneers laminates. From the OCT results, it is 

safe to say that the cementing failures found are present in all the restorative 
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procedures using resin cements. Such findings also indicate that the adhesive 

failures like bubbles, gaps and degradation of the cementation line, are the 

precursors of other defects reported by several studies of clinical follow-up 

(detachments of restoration, fractures and cracks). 

It is therefore proposed that OCT can be used in vivo to follow-up the 

implantation of lumineers, which can lead to development of  new and more  

specific cement and  cementation protocol.  
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