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Cimentos odontológicos

o Restaurações provisórias de curta e longa duração.

o Base de proteção para o complexo dentina/polpa.

o Cimentação provisória ou definitiva de peças feitas 

fora da boca.



Começo do século XX

o Cimento de Óxido de Zinco Eugenol ou OZE.

o Cimento Fosfato de Zinco.

o Cimento de Silicato: principal material disponível

para restaurações estéticas antes das resinas compostas

(partículas de vidro de silicato e ácido fosfórico).



Escolha da melhor espátula 
e placa de espatulação?

Resposta não é única, temos que
pensar nos critérios.



Cimento fosfato de zinco

Mais antigo cimento - 1879.
Mesma composição química desde 1902.

Longo registro de sucesso.



Cimento fosfato de zinco

Composição química: 
PÓ
75% de óxido de zinco,
13% de óxido de magnésio.
Sinterizados, moídos em pó fino e misturados
a componentes radiopacos.
LÍQUIDO
Ácido fosfórico de 38% a 59%, 
Fosfato de alumínio de 2% a 3%
Fosfato de zinco até 10% (em alguns casos)
Água.



Ácido 
fosfórico 

dissolve o 
óxido de zinco

Reação com 
fosfato de 
alumínio 

Formação de gel 
aluminofosfato de 
zinco ao redor das 
partículas de óxido 

de zinco que não 
dissolveram.

Cimento 
endurecido

óxido de zinco que 
não reagiu 

encapsulado em 
matriz amorfa de 
aluminofosfato de 

zinco.

Química e presa



Cimento fosfato de zinco

Tempo de trabalho e de presa: de 5 a 9 min.

Fatores que interferem:
▪ relação pó/líquido,

▪ velocidade de adição do pó ao líquido durante               
a manipulação, 

▪ tempo de espatulação.

❖ O resfriamento da placa de vidro retarda a 
reação entre o pó e o líquido.



Propriedades mecânicas:

Material friável.
Resistente a compressão.
Pouco resistente a tração.
Resiste a deformações elásticas.
Baixa solubilidade.
Retenção mecânica.

Propriedades biológicas: ph 2



Propriedades mecânicas 
e biológicas.

❖ Não apresenta adesão química as 

estruturas do dente ou a peça 

protética, sua adesão é mecânica.



Propriedades mecânicas 
ou biológicas.



pH dos cimentos



Manipulação

➢ Reação exotérmica.

➢ 6 incrementos: 1/16, 1/16, 1/8, ¼, ¼, ¼.

➢ Misturar primeiro as menores partes.

➢ 15 a 20 segundos de tempo de mistura para 

cada parte.

➢ Tempo total de 1 a 2 minutos.

➢ Teste do fio. 

➢ Remover excessos com fio dental.

➢ Aplicação de verniz para maturação do 

cimento e resistência a dissolução.



Manipulação

A. Dispensar o pó e dividi-lo em 6 incrementos (1/16, 1/16, 1/8, 1/4, 1/4, ¼), 

depois dispensar o líquido.  

B. Consistência apropriada para cimentação: forma fio de aproximadamente 

12 a 19 mm antes de quebra.

C. Mistura forma fio que não quebra com mais de 19 mm de altura 

(não recomendado para cimentação). 



Controle do tempo de 
trabalho

➢Redução da relação Pó/Líquido para produzir 

mistura + fina.

➢Aglutinar porções menores de pó nos 

primeiros incrementos.

➢Prolongar o tempo de espatulação do último 

incremento.

➢Usar a placa de vidro resfriada em 

temperatura superior ao ponto de orvalho.



Retenção

❖ Não apresenta adesão química as 

estruturas do dente ou a peça 

protética, sua adesão é mecânica.
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