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CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

CVI
Cimento de ionômero de vidro é o nome genérico dado 

a materiais que tomam presa por meio da reação entre o 
pó de vidro e ácidos poliacrílicos.

Surgiu  em 1970 à partir de dois outros cimentos 
odontológicos:
a) Silicato: liberação de flúor.
b) Policarboxilato de Zinco: união química aos tecidos 

dentais.





Cimento de ionômero de vidro
- Baseado em ácidos poliacrílicos.
- Adere-se a porção orgânica e inorgânica da 
estrutura dental.
- Translúcido.
- Presa continuada.
- Aumento da resistência mecânica e à 
dissolução, quando protegido da umidade.
- Disponibilidade - várias formulações. 



CIV são usados para:

Restaurações estéticas de dentes anteriores.

Cimentos para cimentação.

Adesivos para aparelhos ortodônticos.

Restaurações provisórias.

Selantes de fossas e fissuras.

Material para forramento e base.

Material de preenchimento.



Classificação dos CIV

TIPO I – cimentação de coroas, pontes e brackets
ortodônticos.

TIPO II a – cimentos restauradores estéticos.

TIPO II b – cimentos restauradores reforçados.

TIPO III – material de base e forramento. 



CIV – Química

Química - essencialmente a mesma nos 3 tipos.
Variação - composição do pó e tamanho da 
partícula
Consistência - varia de acordo com o fabricante.
Variação da viscosidade – tamanho das 
partículas.



CIV – Química 

Composição do vidro: 

Óxido de silício, cálcio, alumínio e 
Flúor.
Óxido de metais (bário, estrôncio e 

outros) - radiopacidade
Alguns componentes variam 

conforme o fabricante.
Vidro de sílica – 1100 a 1500 °C 
Partículas  finas 
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EXEMPLO DE RADIOPACIDADE: 



CIV – Química Composição 
do líquido:

Copolímeros 
dos ácidos
itacônico, 

maleico ou 
tricarboxilico.
Ácido tartárico 

em 
solução aquosa



- Permite utilização 
de maior gama de 
tipos de vidro.
- Melhora as 
características 
de manipulação.
- Diminui viscosidade.
- Aumenta prazo de 
validade.
- Aumenta tempo de 

trabalho.
- Diminui tempo de 
presa.

Ácido tartárico



Papel da água no CIV 
convencional

Ionômero de vidro de presa com água

Ácido 
Poliacrílico
liofilizado 

(pó) 

Água 
ou solução 

aquosa 
com ácido 
tartárico.

Maior  
tempo 

de 
trabalho



CIV – Reação de Presa

- Dissolução do vidro: liberação de íons de cálcio, alumínio, sódio e 
flúor.
- Água – meio de reação.
- Íons cálcio formam ligações cruzadas entre as cadeias de ácidos 
poliacrílicos: 24 hs – íons de cálcio são substituídos por íons de 
alumínio. 
- Hidratação – maturação.
- Partículas de vidro não dissolvidas recobertas por sílica gel.
- Matriz de sais de cálcio e alumínio hidratados 
- Flúor 



CIV – Reação de Presa

Fase da formação 
do gel e 

incorporação do 
vidro à matriz

Ocorre nas 
primeiras 24 horas.
Endurecimento final 

do cimento.

Fase de 
deslocamento dos 

íons:
Aglutinação do 
pó ao líquido
A inserção do 
material deve 
ocorrer nesta 

fase.

Fase da formação 
da matriz:

Fase de 
endurecimento do 

cimento
Ocorre de 5 a 10 
minutos após o 

inicio da 
manipulação.



Diagrama 
demonstrando 

a estrutura 
do CIV



Fotomicrografia 
de um CIV 

mostrando as 
partículas não 

dissolvidas 
envolvidas pela 
matriz contínua.



Características do cimento de ionômero 
de vidro
Adesividade à estrutura dental pela quelação ao cálcio.

Liberação do íons flúor (+ nas 48hs).

Capacidade de se recarregar.

Coeficiente de expansão térmico semelhante ao do dente.

Biocompatibilidade (+)

Ação anticariogênica ou  cariostático.

Baixa resistência a compressão e tração.

Estética precária devido a opacidade.

Altamente solúveis.



Mecanismo de adesão

▪ OCORRE POR QUELAÇÃO
▪ ADESÃO FRACA E CONSTANTE

▪ ADESÃO AOS METAIS POR OXIDRILAÇÃO



CIV – melhorar adesividade

Condicionadores de superfície:

Ácido Poliacrílico

Ácido Polimaleico

Ácido Cítrico



Classificação pela composição química: 

CONVENCIONAL

REFORÇADO POR METAIS: melhor 
resistência

MODIFICADO POR RESINAS: parte 
da matéria é reforçada por resina.



Protetores 
de 

superfície

• Adesivo dentinário.
• Vaselina.
• Esmalte incolor.



CIV Restaurações definitivas 
em dentes permanentes, 
exceto em pequenas 
restaurações de classe I. 

Contraindicações:



Cavidades 
de 

Classe I



BLOCO DE MISTURA DE PAPEL

DISPENSAR PÓ/LÍQUIDO SÓMENTE NO 
MOMENTO DA MISTURA

O PÓ DEVE SER INCORPORADO AO LÍQUIDO 
RÁPIDAMENTE 

APARÊNCIA UNIFORME E COM BRILHO

TEMPO DE MISTURA MÁX. 45 SEG.

O PREPARO CAVITÁRIO DEVE SER 
PREENCHIDO COM LIGEIRO EXCESSO PARA 
RESTAURAÇÃO

COBRIR COM MATRIZ DE POLIESTER 5 MIN. 
VASELINA, ADESIVO OU ESMALTE INCOLOR

A RELAÇAO 
PÓ/LÍQUIDO 
RECOMENDADA 
PELO  FABRICANTE 
DEVE SER SEGUIDA 
RIGOROSAMENTE.

PREPARO DO MATERIAL



Superfície trincada por FALTA DE PROTEÇÃO
Sinérese e embebição: perdem e ganham água para o 

meio, diminuindo sua resistência. 



Sinérese e embebição.

https://www.youtube.com/watch?v=yqMs9oukHjw



MATERIAIS APRESENTADOS COMO 
PÓ E LÍQUIDO

A. Espatulação manual e B. Sistema de cápsulas



amandadelavor.blogspot.com

CIV restaurador



eaulas.usp.br

Cápsulas



Selantes



Lesões cervicais por erosão  
classe V



Cargas metálicas

IONÔMERO DE MISTURA DE PRATA: pó de liga de prata

CERMET: sinterização de partículas de prata ao vidro

MISTURA DE VIDROS COM PÓS METÁLICOS: PRATA (+ usado), 
ESTANHO, OURO, TITÂNIO E PALÁDIO.  

Cimentos de Ionômeros de 

Vidro reforçados por metais

VANTAGENS: 

Maiores valores de resistência à compressão e limite de fadiga.

DESVANTAGENS: 

Menor doação de flúor (CERMET).

Coloração acinzentada - estética.



LIBERAÇÃO DE FLÚOR

*CERMET – diminuição da liberação de Flúor.



RESISTÊNCIA  À FRATURA

*CIV reforçados por metais: não melhoram as capacidades mecânicas



PROPRIEDADES DE CIV RESTAURADORES

*CIV reforçados por metais: não melhoram as capacidades mecânicas.



Tratamento Restaurador Atraumático*

*ART na sigla em inglês

Conceito de Prevenção e Restauração de cáries desenvolvido 

para programas de saúde bucal em partes do mundo onde não 

existe infraestrutura, como água encanada ou eletricidade.

Uso de:

▪ Instrumentos manuais,

▪ CIV convencionais ou CIV de alta viscosidade

CIV de alta viscosidade



CIV de alta viscosidadeCARACTERÍSTICAS:

➢ PARTÍCULAS DE VIDRO

MENORES,

➢ MAIOR RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO,

➢ FÁCIL CONDENSAÇÃO.

TAMBÉM USADOS PARA:

➢ FABRICAÇÃO DE NÚCLEOS 

DE PREENCHIMENTO,

➢ RESTAURAÇÕES DE 

DENTES DECÍDUOS,

➢ RESTAURAÇÕES FORA DE 

ÁREAS DE CONTATO,

➢ RESTAURAÇÕES 

PROVISÓRIAS.



ART - MANIPULAÇÃO CLÍNICA

1. Isolamento do dente com rolo de algodão.

2. Acesso da lesão cariosa com instrumentos manuais.

3. Remoção do tecido cariado amolecido com curetas.

4. Aplicação de ácido fraco para preparar o dente e melhorar a adesão.

5. Aplicação de um CIV de alta viscosidade usando pressão digital.

Retenção de restaurações: 99% após 1 ano e 88% durante 3 anos.

Retenção de selantes: 90% em 1 ano e 71% depois de 3 anos.  



CIV modificado por resina ou híbrido*

• Monômeros metacrilatos 
solúveis em água (parte do 
líquido).

• Polimerizados quimicamente 

ou fotoativados ou ambos.

Partículas de cargas não 
reativas: 
✓ Aumenta o tempo de 

trabalho,
✓ Aumenta a resistência 

imediata,
✓ Diminui a sensibilidade a 

umidade.

*São menos biocompatíveis comparados com os CIVs convencionais.



Química e presa

• Solução aquosa de ácido 
poliacrílico,

• HEMA*

• Ácido poliacrílico modificado 
com metacrilato.

• Partículas de vidro 
fluoroaminosilicatos de CIV 
convencional,

• Iniciadores para fotoativação,

• Ativação química.

*Hidroxietil Metacrilato



Mecanismos de adesão

▪ Mesmo que o CIV convencionais.

▪ Maior resistência de adesão ao dente e a resina composta -
melhor retenção micromecânica.

▪ Maior contração na polimerização.

▪ Maior chance de microinfiltração – menor molhamento.



- restauração sanduiche

- mais translúcidos



Sistemas de inserção

https://www.youtube.com/watch?v=jrRP6H8--X0



Sistemas de inserção

Método mais recente.

MISTURA ESTÁTICA:

não incorpora bolhas.



CIV modificado por resina ou híbrido



Cimento de ionômero 
de vidro hibrido com 
Aluminato de Cálcio

✓ Hibrido - entre o Aluminato de Cálcio e o CIV.
✓ Desenvolvido para cimentação de próteses fixas.
✓ Ph básico durante a presa.
✓ Redução de microinfiltração.
✓ Biocompatível.
✓ Resistente a compressão.
✓ Tempo de trabalho: 2 minutos.
✓ Tempo de presa: 5 minutos.
✓ Excelente resistência de adesão.



Apresentação em cápsulas.



Compômeros

Compósito modificado pela adição de poliácidos, partículas 
de CIV e monômero poliácido anidro.

Apresentação: 
pasta única ou pó e líquido (quimicamente ativado, fotoativado ou 

ativação dupla)

Capacidade de 
liberação de flúor 

Durabilidade das 
resinas compostas.+



Compômeros: química

✓ Menos hidrofóbicos que as resinas compostas.
✓ Mecanismos de adesão: em forma de pó/líquido são 

autoadesivos, em pasta única requerem um agente de união.

Pó

vidro de óxido de 
estrôncio-alumina-

fluorosilicato e óxidos 
metálicos.

Líquido

monômeros polimerizáveis 
carboxílicos e metacrilato, 

monômeros acrilato
multifuncionais e água



Compômeros: indicações

Restaurações em classe III e IV (proximais de incisivos e 
caninos).

Restaurações de classe I e II (proximais de molares e pré-
molares).

Cimentação de próteses. 

Seladores de fossas e fissuras. 

Agentes de cimentação de bandas ortodônticas.



Apresentação dos Compômeros



Espessura da película



Propriedades dos Cimentos Odontológicos 
para cimentação



Superfícies a serem aderidas



Mecanismo de cimentação de uma 
peça protética
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Vídeo: Sinérese e embebição
https://www.youtube.com/watch?v=kPJEBNxyQI0

https://www.youtube.com/watch?v=kPJEBNxyQI0

