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RESUMO

Maeda FA. Avaliação da influência de diferentes tratamentos de superfície na
resistência de união ao cisalhamento entre zircônia Y-TZP e cimento resinoso [tese].
São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2012. Versão Corrigida.

OBJETIVOS:1a etapa: validar teste de cisalhamento utilizando um novo dispositivo
de padronização através da comparação dos valores de resistência de união (RU)
entre a zircônia com dois tratamentos de superfície e um cimento resinoso, aos
resultados obtidos com testes de cisalhamento convencional e microcisalhamento;
2a etapa: avaliar o efeito dos primers metálicos à base de MDP por meio da RU
entre zircônia Y-TZP e diferentes tipos de cimentos resinosos (de ativação química,
duais e auto-adesivo); 3a etapa: avaliar o efeito de dois lasers Nd:YAG e Er:YAG e
do jateamento com óxido de alumínio (JAT) na superfície da zircônia Y-TZP antes da
sua sinterização final e da abrasão triboquímica mais silano (controle positivo) após
a sinterização final, por meio da resistência à flexão (RF), rugosidade superficial
(RS) e RU; 4a etapa: avaliar a estabilidade da união entre a zircônia e um cimento
resinoso com um primer à base de MDP e de um laser de alta potência após a
termociclagem. Os tratamentos superficiais utilizados nesta etapa foram escolhidos
com base nos resultados da 2a e 3a etapas. MATERIAL E MÉTODOS: para os testes
de RU foram confeccionados corpos de prova de Y-TZP com dimensões 6x6x3mm,
e para o teste de RF 2,5x4,5x20 mm. Para 1a etapa os tratamentos de superfície
foram JAT+Signum Ziconia Bond (SZB – Heraeus), abrasão triboquímica foi
realizada Rocatec (ROC – 3M Espe), o silano utilizado foi RelyX Ceramic Primer
(3M Espe) e os cimentos resinosos: Panavia F (Kuraray), NX3 (Kerr), seT (SDI),
Multilink (Ivoclair). Durante a 3a etapa a abrasão triboquímica foi realizada ROC, o
laser Nd:YAG (Power Laser ST6, Lares Research - 1,2W, 10 Hz) e Er:YAG (Kavo
Key II, KaVo Co. - 120 mJ, 6 Hz). O teste de cisalhamento com dispositivo de
padronização foi o método de avaliação da RU utilizado para as 2 a, 3a e 4a etapas.
Os dados dos testes de RU, RG foram analisados pela ANOVA e Tukey (α=0,05) e
RF por Kruskall-Wallis (α=0,05). RESULTADOS: 1a etapa: pelo teste de
microcisalhamento

os

materiais

se

comportaram

da

seguinte

forma:

JAT+SZB>ROC>CO, sendo que para os outros dois testes de cisalhamento o

seguinte ranqueamente foi obtido: JAT+SZB=ROC>CO. 2a etapa: o SZB apresentou
maiores valores de RU para todos os cimentos quando comparados aos grupos
controle. O ZP aumento os valores para o cimento Panavia F e NX3. Já o AP
aumentou os valores para o cimento seT. 3a etapa: para o teste de RU o JAT e
Er:YAG resultaram em valores similares ao ROC, sendo que Nd:YAG resultou em
maiores

valores

comparado

ao

ROC.

Quando

avaliados

por

RS:

Nd:YAG>Er:YAG>JAT>ROC; já para RF: ROC>JAT=Nd:YAG= Er:YAG. 4a etapa:
Após o teste de cisalhamento os seguinte ranqueamento foi obtido: Nd:YAG
24h>Nd:YAG termociclado=SZB 24h>SZB termociclado. CONCLUSÕES: Uma vez
que o teste de cisalhamento com dispositivo de padronização mostrou resultados
similares ao teste de cisalhamento convencional pode ser um método viável para
avaliação da RU. O tratamento com Nd:YAG antes da sinterização final se mostrou
efetivo nos valores de RU.

Palavras-Chave: Zircônia Y-TZP, tratamento de superfície, primer metálicos,
resistência de união, termociclagem.

ABSTRACT

Maeda FA. Influence of different surface treatments on shear bond strength between
zirconia Y-TZP and resin cement [thesis]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da
USP São Paulo; 2012.

OBJECTIVES: first stage: validate shear test using a new device for standardized by
comparing the values of bond strength (BS) with conventional shear test and
microshear test, between zirconia and a resin cement with two surface treatments.
Second stage: evaluate the effect of metal primers based on MDP by BS between YTZP and different types of resin cements. Third stage:

evaluate Y-TZP surface

treatments effect of two lasers (Nd:YAG and Er:YAG) and two sandblasting
procedures, with Al2O3 (JAT) before final sintering and tribochemical slicatization
after the final sintering, through the flexural resistance (FR) surface roughness (SR)
and BS. Fourth stage: evaluate the bonding stability between zirconia and resin
cement using a MDP-based primer or a high power laser, after thermal cycling.
MATERIAL AND METHODS: BS Y-TZP specimens were prepared with dimensions
of 6x6x3mm, and for FS test with 2,5x4,5x20 mm. In the first stage the surface
treatments of the specimens were JAT+ Signum Ziconia Bond (SZB - Heraeus),
tibochemical silicatization using Rocatec (ROC - 3MEspe) and control (CO - without
treatment). In the second stage the primers used were Alloy-Primer (AP - Kuraray),
SZB, Z-Prime Plus (ZP - Bisco), and the resin cements: Panavia F (Kuraray), NX3
(Kerr), set (SDI), Multilink (Ivoclair). During the third stage the tribochemical
silicatization was perfomed using ROC. The shear bond strength device standardized
was used to evaluate the BS of second, third and fourth stage. Test data for BS, SR
were analyzed by ANOVA and Tukey test (α = 0.05) and FS by Kruskall-Wallis test (α
= 0.05). RESULTS: first Stage: the microshear test groups behave as follow:
JAT+SZB> ROC>CO, and for the other two shear tests following the ranking were
obtained: JAT+SZB=ROC>CO. Second stage: the SZB showed higher BS for all
cements when compared to control groups. The ZP values increased for Panavia F
and NX3. AP values increased only for the seT cement. Third stage: BS values for
JAT and Er:YAG were similar to ROC, and Nd:YAG was higher compared to the
ROC. When evaluated by SR: Nd:YAG> Er:YAG>JAT> ROC, while for FS: ROC>
JAT = Nd:YAG = Er:YAG. Fourth stage: after the shear test the following ranking was

obtained: Nd:YAG 24h> Nd:YAG thermocycled = SZB 24h> SZB thermocycled.
CONCLUSIONS: shear bond strength test with standardized device showed similar
result to the conventional shear bond strength, and it can be considered a viable
method for evaluating the BS. Treatment with Nd:YAG before the final sintering was
effective in BS.

Keywords:Y-TZP
thermocycling.

zirconia,

surface

treatment,

metal

primer,

bond

strength,
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1 INTRODUÇÃO

As cerâmicas odontológicas são os materiais de escolha para uma
reabilitação protética dentária por apresentarem muitas propriedades invejáveis.
Dentre elas estão: a estética, a resistência à abrasão, a biocompatibilidade, o pouco
acúmulo de placa, a baixa condutibilidade térmica e a estabilidade de cor (1, 2).Com
o aumento da exigência estética, buscou-se alternativas para a eliminação das
estruturas metálicas. Como resultado, surgiram os materiais cerâmicos com alto
conteúdo cristalino, entre eles a zircônia (zircônia tetragonal policristalina
estabilizada por ítria - Y-TZP), que se destaca por de apresentar excelentes
propriedades mecânicas dentre os materiais cerâmicos (3).
Um dos principais motivos para o aumento do emprego da Y-TZP foi a
popularização dos sistemas CAD/CAM (4), sistema que consiste no escaneamento
do preparo do dente, a infraestrutura é desenhada com o auxílio do software sobre
essa imagem obtida, para então os blocos de cerâmicas pré-sinterizados serem
usinados. A usinagem é realizada com um aumento de cerca de 25%, já se
prevendo contração do material após a sinterização. Isso eliminou a dificuldade do
processamento desse resistente material (5).
Entretanto a grande desvantagem da zircônia Y-TZP é o baixo potencial de
adesão aos cimentos resinosos. Ao contrário das porcelanas convencionais onde a
fase vítrea pode ser condicionada pelo ácido fluorídrico (HF), criando-se retenções
mecânicas na superfície interna da peça (6), a zircônia Y-TZP possui alto teor de
conteúdo cristalino, sem nenhuma fase vítrea nas bordas dos “grãos cristalinos” (7).
Assim, esta é inerte ao condicionamento ácido, e sua molhabilidade junto ao agente
de união fica prejudicada (8).
O sucesso clínico das próteses cerâmicas também esta relacionado ao
processo de cimentação (9, 10). Por isso os cimentos resinosos são considerados
os materiais de eleição para este procedimento, por apresentarem um melhor
selamento marginal, retenção e aumento da resistência à fratura (11). Porém,
aliados à escolha do cimento deve-se considerar outros cuidados, como o

15

tratamento de superfície da cerâmica, que pode atuar juntamente com o cimento
resinoso para obtenção de uma efetiva adesão.
Na tentativa de aumentar a retenção mecânica entre o cimento e a zircônia,
vários tratamentos são sugeridos na literatura, sendo um dos mais populares o
jateamento com óxido de alumínio (JAT). Este apresenta como vantagem a
facilidade de aplicação no ambiente odontológico (12). O tratamento de abrasão
triboquímica com partículas óxido de alumínio revestidas por sílica (ROC - Rocatec–
3M), tem sido relatado na literatura com resultados bastante interessantes. Tal
método promove uma superfície de sílica sobre a zircônia, resultando não só no
preparo da superfície para silanização, como também criando micro-retenções
mecânicas (13, 14). Os lasers de alta potência também têm sido sugeridos como
método alternativo para se aumentar a rugosidade de cerâmicas, melhorando sua
adesão (15, 16).
A utilização dos primers com grupamento fosfato, que teriam afinidade
química aos óxidos de zircônia, são relatados na literatura com bons resultados. O
mais utilizado é o MDP (10-Metacriloilixidecil dihidrogênio fosfato) (17-19)
apresentado em um frasco único, presente em cimentos resinosos e sistemas
adesivos. Um novo primer composto por uma mistura de monômeros de ácido
carboxílico e organofosfato, parece também promover uma melhora nos resultados
de união (20).
Recentemente alguns trabalhos relacionaram tratamentos de superfície como
jateamento com óxido de alumínio (21, 22) e lasers de alta intensidade (23) na
zircônia Y-TZP antes de sua sinterização final, porém nenhum deles apresenta
resultados diferentes dos tratamentos realizados após a sinterização final, havendo
ainda uma lacuna a respeito da relação desses tratamento na literatura.
Várias metodologias são sugeridas na literatura para avaliar a resistência de
união (RU) entre os cimentos resinosos e os materiais cerâmicos: o cisalhamento,
microcisalhamento, tração e microtração. O teste de cisalhamento é amplamente
utilizado, porém pode resultar em esforços mecânicos de clivagem, tração e
compressão na área de união (24). Foram introduzidos os micro-testes propondo
uma menor área de união (0,5 a 1 mm2), considerando que quanto menor a área,
menor a probabilidade de se encontrar defeitos de união. Entretanto há apenas um
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trabalho na literatura que compara os testes de cisalhamento com o de microtração
em materiais cerâmicos com alto teor cristalino. Contudo os autores relatam não
haver diferenças entre os métodos (25).
Portanto, pesquisas laboratoriais ainda se fazem necessárias, ainda não há
um consenso de qual seria a técnica mais indicada para favorecer a RU entre os
cimentos resinosos e a zircônia Y-TZP antes ou após a sua sinterização final, bem
como qual o melhor teste para se avaliar essa união.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ZIRCÔNIA TETRAGONAL POLICRISTALINA ESTABILIZADA POR ÍTRIA – YTZP

A zircônia pura é uma cerâmica polimórfica que apresenta três formas
cristalinas: 1) cúbica (C), 2) a tetragonal (T) e 3) a monoclínica (M). A forma cúbica é
estável acima de 2370 ° C e tem propriedades mecânicas moderadas. A forma
tetragonal é estável entre 1170 ° C e 2.370 ° C e permite uma cerâmica com
melhores propriedades mecânicas, enquanto que a forma monoclínica, que é estável
à temperatura ambiente até 1.170 ° C, apresenta redução do desempenho mecânico
e pode contribuir para uma redução na coesão das partículas cerâmicas e na
densidade (26).
O uso da zircônia tetragonal parcialmente estabilizada em temperatura
ambiente somente é possível através da adição de óxidos metálicos como a ítria
(Y2O3), magnésia (MgO) e a céria (CeO) (27), A zircônia estabilizada com ítria (YTZP) se tornou uma alternativa popular à alumina como cerâmica estrutural, isto
porque, além de ser biocompatível, apresenta maior resistência à flexão e maior
tenacidade à fratura (28).
A zircônia Y-TZP é utilizada há muitos anos na área médica, na fabricação de
dispositivos ortopédicos há mais de 20 anos, na odontologia como pinos
intraradiculares desde 1989, como bráquetes ortodônticos desde 1994, para
abutments de implantes desde 1995 e em restaurações totalmente cerâmicas desde
1998 (29).
A introdução de materiais cerâmicos à base de zircônia despertou um
considerável interesse da comunidade odontológica, pelas propriedades mecânicas
incomparáveis a qualquer outro material cerâmico até então. Isso permitiu uma
redução considerável na espessura da estrutura das próteses parciais fixas se
tornando muito atraente nas próteses dentárias, onde a resistência e estética são
fundamentais (28).
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A zircônia Y-TZP tem como característica interessante o mecanismo de
tenacificação de transformação de fase induzida por tensão. Quando uma trinca
começa a se propagar, essa faz com que as partículas tetragonais próximas a ponta
da trinca mantidas metaestavelmente sofram transformação para a fase monoclínica
(t→m) estável, promovendo um aumento volumétrico de 3-4%, que resulta em
tensões de compressão que irão se opor à trinca ou dificultar a sua propagação (30,
31).
Porém, enquanto a maioria das cerâmicas odontológicas atuais demonstram
uma excelente durabilidade química in situ, a zircônia Y-TZP quando exposta em
ambiente aquoso acima de 100o C por longo período de tempo, apresenta-se
instável, pois parece ocorrer `a transformação de fase de t→m (32), essa
transformação é controlada pela difusão de água e pode ser acompanhada por um
microfissuramento extenso, levando a degradação da sua resistência (33, 34).
Drumond (35) observou a significante diminuição na resistência da zircônia Y-TZP
após o envelhecimento entre 140 à 304 dias in vitro, independente da solução
utilizada.

2.2 ADESÃO A ZIRCÔNIA Y-TZP: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E AGENTES
DE UNIÃO

2.2.1 Jateamento com partículas de óxido de alumínio (JAT)

Com o intuito de melhorar a RU entre os cimentos resinosos e as próteses
com estrutura em zircônia, o JAT é sugerido por alguns trabalhos, podendo o
apresentar partículas abrasivas com tamanhos entre 50 a 250 µm. Este tratamento
tem como finalidade aumentar a rugosidade da zircônia, criando microretenções e
aumentando a área de contato com o cimento (21, 36-39).
Sua indicação ainda é controversa, pois apesar de alguns autores
considerarem que este tipo de alteração superficial é imprescindível para se atingir
uma união durável á zircônia (36) e obterem valores de RU positivos(37, 38), outros
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trabalhos relatam resultados não tão satisfatórios quando comparados a outros
tratamentos (13, 40).
Além disso, devido à metaestabilidade tetragonal da zircônia, o estresse
gerado pelas partículas de óxido de alumínio induziria a transformação de fase da
zircônia t→m, com aumento volumétrico levando a formação de tensões de
compressão na superfície e aumentando, assim, a resistência à flexão (41, 42), mas
também alterando a integridade do material e aumentando sua susceptibilidade ao
envelhecimento (28, 43). Ou seja, com o aumento volumétrico, os cristais de zircônia
acabam se deslocando, criando espaço no material, possibilitando a entrada de
fluídos da cavidade oral, o que, ao longo prazo, desencadearia uma reação em
cadeia, com indução dos cristais mais internos a transformação de fase, diminuindo
a resistência do material (23, 44).
Kosmac et al. (42) relatou um declínio na confiabilidade, através da
diminuição no módulo de Weibull (m= 11 para grupo controle e 7,5 para JAT) nos
espécimes de zircônia jateados com partículas com 110 µm, esta deterioração
estaria relacionada diretamente com os danos originados na superfície da cerâmica.
Segundo o mesmo autor, estas falhas poderiam ser intensificadas quando expostas
a um ambiente úmido sob carga cíclica. Nesse sentido, seguindo o mesmo
raciocínio, Zhang et al. (45) relataram a diminuição de 20-30% na força de
resistência da Y-TZP jateada com partículas de 50 µm a 2,8 bar de pressão. Esse
declínio poderia ser explicado pela formação de microtrincas (> 4 µm) (46).

2.2.2 Abrasão Triboquímica com revestimento de sílica (ROC)

O JAT seguido pela ROC é considerado por alguns autores e fabricantes
como o tratamento padrão ouro quando se busca maior adesão em zircônia (47-49).
Para este tipo de abrasão faz-se uso de partículas de óxido de alumínio revestidas
por sílica, podendo se utilizar dois tamanhos de partículas, 30 ou 110 µm.
O objetivo deste tratamento seria formar uma fina camada de sílica na
superfície das cerâmicas com grupamento hidroxila livre suficiente para o silano
poder agir como elemento de ligação entre a zircônia e o cimento. Somando a isso,
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esta também criaria retenções micromecânicas. Esta camada de sílica seria
resultado do impacto das partículas de óxido de alumínio recobertas por sílica,
levando a fusão de uma fina camada de sílica de aproximadamente 15 µm (40).
Embora vários trabalhos relatem um aumento significativo da RU após este
tratamento (40, 47-49), Re et al. (50) e Chai et al. (51) não observaram diferenças
quando comparada ao grupo sem tratamento. Além disso Attia (52) e Attia et al. (53)
observaram uma diminuição significativa nos valores de RU após termociclagem.

2.2.3 Lasers de alta intensidade

A palavra Laser é um acrônimo de Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation, ou seja, amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação.
Trata-se de um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características
específicas: monocromática (comprimento de onda muito bem definida), coerente
(relações de fase bem definidas) e colimada (propaga-se como um feixe) (54).
O que diferencia os vários tipos de lasers é o comprimento de onda de
luz,.Esse comprimento vai determinar a interação com a superfície de diferentes
substratos. Entre eles os mais utilizados para tratamento de superfície das
cerâmicas odontológicas são o Nd:YAG, Er:YAG e CO 2.
O laser Er:YAG é muito empregado na odontologia, devido ao seu mecanismo
de ablação termomecânica e sua elevada interação com a água em razão do seu
comprimento de onda (5 5 ). Segundo um estudo anterior, o Er:YAG utilizado com
altas densidade de energia 400-600 mJ levaria a uma deterioração excessiva do
material, porém irradiação a 200 mJ causaria suaves alterações no relevo das
superfícies, com características intermediárias entre a abrasão a ar e maiores
densidades de energia (15). Akin et al. (56) obtiveram resultados positivos para o
tratamento com Er:YAG na adesão da zircônia junto ao cimento resinoso.
Entretanto, para Foxton et al. (57), o tratamento com o mesmo laser não resultou em
uma união da interface durável na interface zircônia/cimento, além de criar áreas de
fissuras.
O laser de Nd:YAG possui comprimento de onda de 1,064 nm, e foi
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introduzido por Li et al. ao condicionar cerâmica feldspática, encontrando valores de
RU semelhantes ao condicionamento com ácido fluorídrico. Para Paranhos et al.
(58) o laser de Nd:YAG criou uma consistente rugosidade superficial na zircônia e
aumentou significativamente os valores para o teste de cisalhamento, resultados
semelhantes aos encontrados por Akin et al. (59). Porém, Akyl et al. (16) não
encontraram diferenças nos valores de RU para os grupos que utilizaram esse laser
quando comparado ao grupo sem tratamento. Noda et al. (60) conclui que este laser
não deveria ser utilizado junto a zircônia tetragonal, porque induziria a formação de
defeitos, reduzindo a resistência mecânica consequentemente.
Os lasers, assim como o JAT e ROC, teriam como inconveniente a indução
da transformação de fase da zircônia t→m e também poderiam levar a formação de
microtrincas.

2.2.4 Tratamento na zircônia pré-sinterizada

Recentemente alguns estudos propuseram um novo modo de realizar o
tratamento de superfície da zircônia. Estes procedimentos seriam realizados na
zircônia pré-sinterizada, ou seja, antes do ciclo de sinterização final. Monaco et al.
(21) foi pioneiro. Os autores avaliaram o efeito do JAT na Y-TZP antes e após sua
sinterização, e como resultado, não encontraram diferenças. Moon et al. (22)
também avaliaram o efeito do JAT antes e após a sinterização, porém, para o grupo
tratado antes da sinterização, foram utilizadas partículas de óxido de alumínio de 70
µm e, para o grupo sinterizado, partículas de 50 µm Essa diferença foi justificada
devido a contração de polimerização da Y-TZP durante a sinterização. Os autores
não encontraram diferenças nos valores de RU, mas, segundo a análise de difração
de raios X, o conteúdo monoclínico foi encontrado apenas para o grupo tratado após
a sinterização, indicando que o processo de sinterização provavelmente reverteria o
processo m→t. Silva (23) também avaliou tratamentos de superfície na Y-TZP présinterizada utilizando lasers de Nd:YAG (1,2 W - 20Hz e 1,6 W – 20Hz) e
Er,Cr:YSSG (3W – 20Hz), entretanto, os valores de RU se mostraram inferiores ao
grupo de Y-TZP sinterizada tratado com abrasão triboquímica.
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2.2.5 Primers metálicos

Os primers metálicos foram desenvolvidos para alcançar a melhor adesão
química entre o cimento resinoso e as estruturas metálicas (61, 62). Inicialmente, os
primers foram indicados para reparação de próteses fixas metalocerâmicas
fraturadas, com metal exposto (63).
O monômero MDP tem se mostrado efetivo em criar uma forte ligação entre o
cimento resinoso e a zircônia, assim como em outras ligas e metais puros (64) Esta
união ocorre pois o monômero éster fosfato se liga diretamente aos óxidos metálicos
da zircônia. Em outras palavras, ocorre a reação entre os grupos hidroxila do
monômero MDP e os grupos hidroxila da superfície da zircônia (65, 66). Yoshida et
al. (67) citam que, quando não há aplicação prévia de um primer contendo MDP, não
se faz necessária a utilização de um cimento resinoso com esse monômero.
O primer mais antigo e citado em trabalhos é Alloy Primer (Kuraray Dental,
Osaka, Japão), composto por MDP e VBATDT (6-[N-(4-vinilbenzil) propilamino]1,3,5-triazina 2,4-ditiona) em acetona. O monômero VBATDT contêm sulfetos com o
propósito de promover a adesão às ligas de metais nobres (38). Lorenzoni et al. (18)
sugere que o MDP auxilia na reação do VBATDT com os óxidos de metais
preciosos, o que melhoraria a resistência da ligação, obtendo ótimos valores de
união (18, 38, 68).
O Z-Prime Plus (Bisco Inc., Schaumburg, IL, EUA) é outro primer metálico
desenvolvido especificamente para melhorar a adesão entre a Y-TZP e o cimento
resinoso. É composto por uma mistura de monômeros de ácido carboxílico e
organofosfato (MDP). Piascik et al. (69) verificaram o angulo de contato deste
produto antes e depois da limpeza da superfície com álcool e este ângulo não
variou. Assim os autores sugerem que isto demonstra a forte ligação química com a
Y-TZP. Os mesmos autores relatam um aumento nos valores de adesão quando
comparados ao grupo sem tratamento e a um outro produto à base de MDP,
concordando com os achados de Magne et al. (20).
Recentemente um novo primer também à base de MDP foi introduzido no
mercado o Signum Zirconia Bond (Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha). Este produto,
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diferentemente dos outros, é composto por um primer e bond. O primer é composto
por acetona, MDP e ácido acético, e o bond, por metacrilato de metila e difenil oxido
fosfeno. Segundo Ural et al. (19) a acetona melhora a molhabilidade da superfície da
zircônia e o metacrilato de metila no bond pode reagir com metacrilato presente no
cimento resinoso, aumentando a adesão entre a resina e a cerâmica.

2.3 CIMENTOS

Os cimentos resinosos apresentam maior resistência à flexão (70) quando
comparados aos outros tipos de cimentos, visam a melhor distribuição das tensões e
menor probabilidade de falha. Esses se diferenciam das resinas compostas para
restauração pelo menor percentual de partículas de carga incorporadas à matriz
orgânica, com o objetivo de adequar a melhor viscosidade durante o procedimento
(71).
Atualmente os cimentos resinosos são classificados em dois tipos: os
tradicionais que requerem condicionamento ácido do substrato dental e aplicação de
um sistema adesivo e os denominados de passo único, auto-adesivo ou universal.
Estes últimos cimentos são de dupla ativação e ganharam muita popularidade nos
últimos anos, decorrente principalmente pela facilidade da aplicação. O primeiro
cimento desse gênero foi o Rely X Unicem (3M Espe), é composto por uma resina à
base de metacrilato modificado por um grupamento fosfato, e durante a sua mistura
desencadearia uma diminuição do pH para aproximadamente 2, o que tornaria
possível o condicionamento da dentina superficial, infiltrando na smear layer, criando
uma retenção micromecânica (72, 73).
Os cimentos resinosos que necessitam de condicionamento ácido e aplicação
de adesivo apresentam como desvantagens frente aos auto condicionantes, além do
maior tempo clinico, a sensibilidade pós-operatória, porém não foi comprovado por
Perdigão (74). Estes cimentos podem ter sua reação de polimerização iniciada por
produtos químicos, por luz ou por ambos (dupla ativação).
Os

cimentos

quimicamente

ativados

também

denominados

auto-

polimerizados, iniciam sua polimerização por uma reação base-catalizador, formada
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pela mistura de duas pastas, um iniciador de cura, geralmente o peróxido de
benzoíla, e um ativador, uma amina terciária. Esses cimentos seriam indicados para
locais onde a luz para ativação teria dificuldade de penetrar. Além disso, teriam
como inconveniente a falta de controle do tempo de trabalho e a possível
incorporação de bolhas, diminuindo suas propriedades mecânicas (75).
Os cimentos resinosos polimerizados exclusivamente por luz possuem seu
uso limitado à cimentação de facetas e restaurações indiretas de pequenas
espessuras onde a luz possa alcançar o cimento para iniciar a reação. Porém,
quando comparados a outros cimentos, podem oferecer como vantagens clinicas
como o melhor controle do tempo de trabalho e estabilidade da cor (76).
A maioria dos cimentos disponíveis no mercado são de polimerização dupla,
compostos de duas pastas, uma pasta base (peróxido de benzoíla) e uma pasta
catalisadora (amina terciária e fotoiniciadores). São indicadas em restaurações onde
as características do material podem impedir a transmissão de luz suficiente ao
cimento. Nestas situações, a intensidade da luz que atinge o cimento pode ser
suficiente para desencadear o processo de polimerização, porém a reação química
(auto-polimerização) pode assegurar a polimerização total do material (76). Com a
finalidade de aumentar a união química entre a dentina e as estruturas metálicas, foi
adicionado aos cimentos à base de Bis-GMA um éster fosfato no componente
monomérico (77).
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3 PROPOSIÇÃO

Os objetivos desse trabalho foram:

1. Validar o teste de cisalhamento utilizando um novo dispositivo de
padronização da SDI, comparando com os resultados de RU obtidos dos testes de
cisalhamento convencional e microcisalhamento da interface zircônia Y-TZP/cimento
resinoso, testando a hipótese de que os três testes apresentam o mesmo
ranqueamento para os tratamentos avaliados.

2. Avaliar o efeito de três primers à base de MDP na RU entre zircônia Y-TZP
e diferentes tipos de cimentos resinosos. A hipótese a ser testada é a de que os
grupos tratados com os primers resultam em maior RU quando comparada ao grupo
sem tratamento.

3. Avaliar o efeito de dois lasers de alta intensidade Nd:YAG e Er:YAG e do
JAT na superfície da zircônia Y-TZP antes da sua sinterização final e do ROC após
a sinterização final, por meio da resistência à flexão, rugosidade superficial e RU. As
hipóteses a serem testadas são: os tratamentos realizados antes da sinterização
final da zircônia apresentariam valores de resistência à flexão, rugosidade superficial
e RU diferentes a ROC.

4. Avaliar a estabilidade da RU na interface Y-TZP/cimento resinoso de um
primer à base de MDP e de um laser de alta potência após a termociclagem,
testando a hipótese que os valores de união diminuirão após a termociclagem.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Este estudo foi delineado em 4 etapa:
1a Etapa: Os fatores avaliados nesta etapa foram: 1) testes de RU em três níveis
(cisalhamento

convencional,

cisalhamento

com

dispositivo

da

SDI

e

microcisalhamento); 2) tratamento superficial da zircônia Y-TZP em três níveis (sem
tratamento – CO, Rocatec Plus - ROC e jateamento com óxido de alumínio +
aplicação do Signum Zirconia Bond – JAT+SZB). Formando ao final um total de 9
grupos (n=5). O cimento resinoso utilizado nesta etapa foi o seT (ST). A variável de
resposta foi a resistência de união (MPa).
2a Etapa: Os fatores avaliados nesta etapa foram: 1) aplicação de primers em quatro
níveis (sem tratamento – CO, Alloy Primer - AP, Z-Prime Plus - ZP e Signum
Zirconia Bond - SZB); 2) cimento resinoso em 4 níveis (ST, NX3 – NX , Multilink - ML
e Panavia F - PF). Formando ao final um total de 16 grupos (n=5). A variável de
resposta foi a RU ao cisalhamento SDI (MPa).
3a Etapa: O fator avaliado nesta etapa foi o tratamento superficial da zircônia Y-TZP
em 4 níveis (ROC na zircônia após a sinterização e laser Nd:YAG, laser Er:YAG,
JAT na zircônia antes da sua sinterização final). Formando ao final um total de 4
grupos. O cimento resinoso utilizado nesta etapa foi o Panavia F. As variáveis de
resposta foram a RU ao cisalhamento SDI (MPa), rugosidade superficial (μm) e
resistência à flexão (MPa).
4a Etapa: Os fatores avaliados nesta etapa foram: 1) tratamento superficial da
zircônia Y-TZP em 2 níveis (SZB e o laser Nd:YAG antes da sua sinterização final e
após a sinterização); 2) termociclagem em 2 níveis (presente e ausente). Formando
ao final um total de 4 grupos (n=10).O cimento resinoso utilizado nesta etapa foi o
Panavia F. A variável de resposta foi a RU ao cisalhamento com dispositivo de
padronização SDI (MPa). Os tratamentos superficiais utilizados nesta etapa foram
escolhidos com base nos resultados da 2a e 3a etapas.
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4.2 MATERIAL

Produto

Composição

Fabricrante

Bloco de Zircônia

ZrO2, Y2O3, HF,zircônia tetragonal

3M-ESPE, St Paul,

Lava

policristalina estabilizada com ítria

MN EUA
N. Martins e Teixeira

Óxido de alumínio

Partículas de óxido de alumínio 110
μm

Ltda, Colombo, PR,
Brasil

Rocatec Plus

Partículas de óxido de alumínio

3M-ESPE, St Paul,

modificadas por sílica 110 μm

MN USA

RelyX Ceramic
Primer
Alloy Primer - AP

Z-Prime Plus - ZP

Solução hidrolizada de fase única

Acetona, 10-MDP, VBATDT

Japão

metacrilato hidroxietil , etanol

Schaumburg, IL, EUA

acético.

Bond - SZB

Bond: metacrilato de metila, difenil
oxido fosfeno
BisGMA, UDMA, EBPADMA,
TEGDMA, canforoquinona, sílica
coloidal

Panavia F - PF

Kuraray, Osaka,

Bisco Inc.,

Signum Zirconia

Multilink - ML

MN USA

Dimetacrilato de bisfenol,

Primer: Acetona, 10-MDP, ácido

NX3 - NX

3M-ESPE, St Paul,

Matriz orgânica de Bis-EMA,
etoxilado, UDMA, Bis-GMA, HEMA,
Partículas inorgânicas de vidro de
bário, trifluoreto de itérbio, óxidos
esferoidais mistos.
BPEDMA, MDP, DMA, vidro Ba–B–
Si, sílica, fotoiniciadores e
iniciadores químicos.

Heraeus Kulzer
GmbH, Hanau,
Alemanha
Kerr Corp., Orange,
CA, EUA
IvoclarVivadent,
Schaan, Lichtenstein
Kuraray, Osaka,
Japan
SDI Limited,

seT PP - ST

Bis-GMA, TEGDMA, MPE

Bayswater, Victoria,
Australia

Esthet-X

Bis-GMA, uretano modificado, Bis-

Dentsply/Caulk,

EMA, TEGDMA

Milford, DE, USA

Quadro 4.1- Descrições dos materiais utilizados neste estudo, composição e fabricantes
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4.3 OBTENÇÃO DOS CORPOS DE PROVA DE ZIRCÔNIA

Para realização das diferentes etapas, foram utilizados blocos de zircônia
Lava (3M Espe), os quais foram seccionados com disco diamantado montado em
cortadeira elétrica de alta precisão (Isomet 1000, Buehler, Germany). Para isso
foram realizados cortes sucessivos até a obtenção de corpos de prova com
dimensões aproximadas de 6x6x3 mm para os testes de RU e 2,5x4,5x20 mm para
os testes de resistência à flexão. Essas medidas foram definidas considerando-se
que a zircônia sofre uma redução de 25% em volume após a sua sinterização.
Todos os corpos de provas receberam o polimento de suas superfícies com lixa de
óxido de alumínio abrasivas com granulação de # 1200.

4.4 TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA ZIRCÔNIA ANTES DA SUA
SINTERIZAÇÃO FINAL

4.4.1 Irradiação com lasers de alta potência

Para os grupos irradiados com laser de Nd:YAG (Power LaserTM ST6, Lares
Research®, Chico, CA, Estados Unidos), o qual emite fótons com comprimento de
onda de 1.064 nm (diâmetro da fibra óptica de quartzo de 300 µm), os corpos de
prova tiveram a superfície recoberta com pó de grafite, visando maior absorção de
energia, seguindo o protocolo: 1,2 W de potência, 10 Hz de taxa de repetição, com 1
mm de distância, sem refrigeração, por 40 segundos de irradiação varrendo-se toda
a superfície do corpo de prova. O grupo irradiado com o laser Er:YAG (Kavo Key 2,
Kavo Co., Biberach, Alemanha) com 120mJ e taxa de repetição de 6Hz por 40
segundos, sob um spray de água de 5 mL/min. Um medidor de potência (Coherent,
Newport, EUA) foi utilizado para observar perda de potência entre as irradiações.
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4.4.2 Jateamento com partículas de óxido de alumínio (JAT)

Os corpos de prova de zircônia foram jateados com partículas de óxido de
alumínio de 110 μm (JAT), a uma distância de 40 mm e uma pressão de 2,8 bar.

4.5 SINTERIZAÇÃO

Os corpos de prova foram sinterizados no forno Zyrcomat (Vita, Zahnfabrik,
Alemanha), com ciclo de sinterização de 1530oC por 2 horas, taxa de aquecimento
de 25oC/min e tempo de resfriamento de 7,5 horas (78).

4.6 INCLUSÃO DOS ESPÉCIMES

Após a sinterização, os corpos de prova para o teste de RU foram incluídos
em tubos de PVC com 25 mm de diâmetro (3/4 de polegada)com resina acrílica
quimicamente ativada (Jet – Artigos Odontológicos Clássico Ltda, Brasil) e divididos
de acordo com o tratamento superficial, primer e cimento resinoso utilizado
(Figura4.1).

4.7 TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA ZIRCÔNIA APÓS A SUA SINTERIZAÇÃO
FINAL

4.7.1 Abrasão Triboquímica com revestimento de sílica (ROC)

O grupo que recebeu o Rocatec Plus (ROC), antes da sua aplicação, teve a
superfície tratada com JAT, a uma distância de 40 mm e uma pressão de 2,8 bar.
Após o ROC foi aplicado a uma distância de 10 mm da superfície, com 2.8 bar de
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pressão seguindo as instruções do fabricante, para então receber uma camada de
silano (Rely X Ceramic Primer).

4.7.2 Aplicação dos Primers Metálicos

Alloy Primer (AP) foi aplicado sobre a superfície da zircônia com auxilio de
microbrush, deixando agir por 60 s, seguido por um jato de ar por 10 s. O Z-Prime
Plus (ZP) foi utilizado do mesmo modo, aplicado uma camada uniforme com auxilio
do microbrush, deixando agir por 60s, seguido por um jato de ar por 10 s. O Signum
Zirconia Bond (SZB) é composto de dois frascos, primeiro frasco contém primer à
base de acetona, o qual foi aplicado com microbrush deixando agir por 60 s, seguido
por um jato de ar de 10s. O segundo frasco contém o bond que foi aplicado com
microbrush afim de formar uma camada uniforme e então fotopolimerizado por 40 s.

4.8 PREPARAÇÃO PARA OS TESTES DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO (RU)

4.8.1 Preparação para o teste de cisalhamento com dispositivo de
padronização da SDI

O teste de cisalhamento utilizando o dispositivo de padronização da SDI
(Southern Dental Industries,Victoria, Austrália) que trabalha com o princípio de
cilindro metálico e pinos de acrílico descartáveis. Sendo formado pelo conjunto:


Cilindro metálico oco, com diâmetro externo de 4 mm e interno de 3,5

mm, com um anel externo metálico que divide na altura de 1/3 do cilindro (Figura
4.1B).


Pino acrílico transparente com 3 mm de diâmetro, 3,8 mm de altura

(Figura 4.1B).


Dispositivo de cisalhamento metálico (Figura 4.1A).

Os corpos de prova foram montados no dispositivo de cisalhamento, seguidos
pela colocação do cilindro metálico, que ficou sobre compressão junto ao corpo de
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prova, devido ao anel externo do cilindro se encaixar justaposto à placa superior do
dispositivo.
Após a espatulação do cimento resinoso, conforme instruções do
fabricante, este foi colocado em uma das extremidades do pino acrílico e no interior
do cilindro oco. O pino acrílico foi colocado no interior do cilindro, deixando bem
próximo com a altura do cilindro (Figura 4.1C). O excesso de cimento foi removido, e
o conjunto foi fotopolimerizado por 40 s.

Figura 4.1 - A. Dispositivo de Cisalhamento SDI; B. Cilindro metálico e pino de acrílico; C.
Dispositivo de cisalhamento montado; D. Corpo de prova pronto para o teste de
cisalhamento

4.8.2 Preparação para o teste de cisalhamento convencional

Para realização do teste de cisalhamento, cilindros de resina composta
Esthet-X foram confeccionados com diâmetro de 3 mm e 4 mm de altura. Após a
aplicação dos tratamentos de superfície, o cimento resinoso foi aplicado junto a
extremidade dos cilindros, e em seguida foram colocados em contato com a
superfície de zircônia. Os cilindros foram pressionados com peso constante de 300 g
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por 30 s. Após a remoção dos excessos de cimento, este conjunto foi
fotopolimerizado por 40 s.

4.8.3 Preparação para o teste de microcisalhamento

Após a realização dos tratamentos da primeira etapa, foram posicionados
junto à superfície de cada corpo de prova três tubos de polietileno (Tygon, Norton
Performance Plastic Co, Cleveland,OH, USA), com diâmetro interno de 0,76 mm e
0,5 mm de altura. Estes foram posicionados nas superfícies dos corpos de prova,
preenchidos com cimento resinoso ST e fotopolimerizados por 40 s. Os corpos-deprova foram armazenados em água destilada à temperatura de 37°C em estufa por
24h. Decorrido este período, os tubos plásticos foram cortados e removidos com o
auxílio de uma lâmina de bisturi.

4.9 TERMOCICLAGEM

Os grupos selecionados para a quarta etapa, foram escolhidos com base nos
resultados das etapas 2 e 3. O cimento de escolha foi o Panavia F, utilizando o
dispositivo de padronização utilizado foi o da SDI. A termociclagem foi realizada com
6.000 ciclos térmicos em água destilada à 5o C e 55o C, com 30 segundos de
permanência em cada banho.

4.10 TESTE DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO (RU)

Os testes de resistência ao cisalhamento (Figura 4.1D) foram realizados na
máquina de ensaios universal (Kratos, IKCL3 - USB, Brazil). Os corpos de prova
foram adaptados a uma matriz metálica de modo a ficar verticalmente à máquina e
paralelamente à faca de ponta reta. A força de cisalhamento foi aplicada até que
ocorrer a fratura entre o cimento e a Y-TZP, à velocidade constante de 0,5
mm/minuto. O teste de microcisalhamento foi realizado com o auxílio de um fio
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ortodôntico de aço inoxidável de 0,2 mm de diâmetro (Morelli Ortodontia, Sorocaba,
BR), o qual foi preso ao prolongamento superior da célula de carga da máquina e
simultaneamente ao cilindro de cimento resinoso. O fio foi mantido em contato com o
semicírculo inferior dos cilindros e também com a superfície da Y-TZP e o teste de
microcisalhamento foi então realizado (0,5 mm/min).

4.10.1 Conversão de valores

Os valores de RU foram obtidos através da mensuração da carga necessária
para provocar o inicio da fratura e foram expressos em quilograma/força (Kgf). Para
a conversão em Mega-Pascal (MPa) a seguinte fórmula foi utilizada:
RU = F/A, onde: RU é a resistência de união (MPa); F (Kgf), a fora aplicada;
A a área de união (mm2) (

4.11 ANÁLISE DO MODO DE FRATURA

O modo de fratura de cada espécime foi determinado utilizando um
estereomicroscópio com aumento de 40x (modelo SZ61, Olympus Inc., Tokio,
Japão) equipado com uma câmera CCD (Q-Color 3, Olympus), e classificado como:
(1) falha adesiva entre cimento/zircônia; (2) falha coesiva em cimento; (3) falha
mista, com falhas adesiva e coesiva na mesma superfície de fratura.

4.12 ANÁLISE DAS TENSÕES DOS TESTES DE CISALHAMENTOS MEDIANTE À
ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS

Foram confeccionados modelos tridimensionais dos testes de cisalhamento
convencional e cisalhamento com o dispositivo de padronização da SDI, com o
software Rhino3D 4.0 (Rhinoceros, USA) baseando-se nas dimensões dos corpos
de prova experimentais. As curvas que compõe os modelos foram exportadas para o
programa MSC.PATRAN sob o formato .IGS, onde sobre as curvas foram geradas
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superfícies que deram origem aos diferentes sólidos que fazem parte da geometria.
Apenas um hemi-modelo foi gerado e aplicado à condição de simetria por meio da
restrição dos nós no eixo Y na região que divide o hemi-modelo. A malha foi
construída ainda no software MSC-Patran com elementos tetraédricos de 4 nós. O
controle de malha foi realizado com ferramentas específicas do próprio software a
fim de se obter uma malha com adequada conectividade entre as estruturas, sendo
mais refinada nas áreas de interesse.Para as etapas de caracterização dos modelos
e condições de contorno, os modelos foram transferidos ao pré-processador MSCMentat. Os modelos foram considerados elásticos, homogêneos, isotrópicos (as
propriedades inseridas estão na tabela 4.2). Uma carga de 150 N foi aplicada a uma
distância de 0,3 mm da zircônia, divida em três nós, de forma similar ao que foi
realizado nos testes laboratoriais.

Tabela 4.2 – Valores de módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (N)

Material
Zircônia
Cimento Resinoso
Resina Composta
Cilindro Metálico
Pino de Acrílico

Propriedades
E (Gpa)
N
205
0,32
5,1
0,18
16,6
0,24
200
0,26
2,84
0,4

Figura 4.2 – Modelo do corpo de prova para o teste de cisalhamento convencional.
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Figura 4.3 - Modelo do corpo de prova com o dispositivo de padronização para o teste de
cisalhamento

4.13 TESTE DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO

O teste de resistência à flexão foi realizado na terceira etapa com os corpos
de prova retangulares (n = 10; 16 mm de comprimento, 3,6 mm de largura, 2 mm de
espessura) em uma máquina de ensaios universal (Instron 5565, Canton,
Massachuts, EUA). O valor máximo atingido pelo espécime antes da ruptura foi
utilizado para o cálculo da resistência à flexão, através da seguinte fórmula:

onde: Rf é a resistência à flexão (MPa), C é a carga máxima (N), L é a distância
entre os apoios (mm), b é a largura do espécime (mm) e h é a espessura do
espécime (mm).
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4.14 AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL

A avaliação da rugosidade superficial na terceira etapa foi realizada com o
auxílio de um rugosímetro de contato (Surfest SJ-301, Mitutoyo, Japão) após a
sinterização final dos corpos de provas e da realização de todos os tratamentos de
superfície Para a realização das leituras, tomou-se o cuidado de manter todos
superfícies planas e paralelas. O valor da rugosidade média (Ra) foram obtido pela
média de 5 leituras a cada 0,25 mm de cada corpo prova. Para cada grupo foram
realizadas 5 repetições, a partir dos quais foi calculada a média para a realização
da análise estatística.

4.15 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

As amostras confeccionadas para microscopia foram colocadas em ultra-som
para limpeza da superfície, em seguida fixadas em stubs metálicos. Apenas as
amostras de zircônia não sinterizadas foram recobertas com ouro, para então serem
analisadas em microscópio eletrônico de varredura sob aumentos de 100x e 1000x.

4.16 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados apresentaram distribuição normal/homocedasticidade de acordo
com testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e de homocedasticidade (Bartlett
ou Levene, dependendo do resultado do teste de normalidade). Em seguida, foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e complementado pelo teste de Tukey
para contraste entre as médias, com nível global de significância de 5%.Porém
quando os dados não apresentaram distribuição normal e nem se apresentaram
homocedásticos, foi realizado o teste de Kruskall-Wallis. Todas as análises
estatísticas foram realizadas no programa Minitab 16 (Minitab Inc., Pensilvânia,
USA).
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5 RESULTADOS

5.1 PRIMEIRA ETAPA: TESTES DE RESISTÊNCIA DE UNIÃO (RU)

5.1.1 ANOVA de dois fatores

Nesta primeira etapa avaliaram-se dois fatores: teste de união (cisalhamento
convencional, microcisalhamento e o cisalhamento da SDI) e tratamentos de
superfície (CO, ROC e JAT + SZB). Os dados foram descritos pelos parâmetros de
média e desvio padrão, mostrados em tabela 5.1. A distribuição dos dados não
seguiu os padrões de normalidade p≥0,05 (p=0,032), no entanto apresentaram-se
homocedasticos, após o teste de Levene p≥0,05 (p=0,312).
A análise de variância (ANOVA) demonstrou diferença estatisticamente
significante para a interação teste de união x tratamento de superfície (p=0,002).
Tabela 5.1 apresenta os resultados de comparações múltiplas pelo teste de Tukey.
O

teste

de

microcisalhamento

encontrou

diferenças

estatisticamente

significantes entre os três grupos de tratamentos, já os testes de cisalhamento e
cisalhamento da SDI não encontraram diferenças estatísticas significantes entre os
grupos Jat+SZB e ROC, mas apenas dos dois tratamentos para os grupos controles.

Tabela 5.1 - Médias dos valores de RU (MPa), desvio padrão e grupamento estatístico

Tratamentos

Cisalhamento

Cisalhamento SDI Microcisalhamento

JAT+SZB

14,58 (4,32) C

17,81 (0,90) BC

35,84 (4,12) A

Rocatec

11,36 (2,69) CD

11,16 (1,06) CD

22,01 (6,4) B

CO

5,42 (2,09) EF

2,51 (0,56) F

14,23 (3,32) C

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)
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5.1.2 ANOVA um fator

Nesta analise foram considerados os mesmos valores porém separando a
estatística de cada teste de união, tendo como fator somente o tratamento (CO,
ROC e JAT + SZB).
A Tabela 5.2 apresenta os valores para o teste de cisalhamento convencional,
pelos parâmetros de média e desvio padrão. A distribuição dos dados foi
considerada normal (p=0,15) e homocedastica pelo teste de Barlett (p=0,436). A
ANOVA se demonstrou significativa para o fator tratamento (p=0,00). As múltiplas
comparações foram realizadas pelo teste de Tukey (Tabela 5.2). Para o teste de
cisalhamento o conjunto de tratamento formado pelo Jat+SZB apresentou os
maiores valores de união, sendo estatisticamente significantes dos outros dois
grupos, que se apresentaram no mesmo grupamento estatístico.

Tabela 5.2 - Médias dos valores de RU (MPa), número de repetições, desvio padrão e grupamento
estatístico

Tratamentos

N

Média

Desvio Padrão

Tukey

JAT+SZB

5

14,58

4,32

A

Rocatec

5

11,36

2,69

B

CO

5

5,42

2,09

B

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhante (p≥0,05)

A Tabela 5.3 mostra os resultados da análise descritiva para o teste de
microcisalhamento, pelos parâmetros de média e desvio padrão. Os dados
apresentaram distribuição normal (p=0,15) e homocedasticidade de acordo com o
teste de Barlett (p=0,367). A ANOVA apresentou diferença significante para o fator
tratamento (p=0,002). Os resultados do Teste Tukey estão presentes na Tabela 5.3.
Para o teste de microcisalhamento o conjunto de tratamento formado pelo Jat+SZB
e o grupo ROC não se diferenciaram estatisticamente, porém apresentaram valores
estatisticamente significantes maiores do que apresentado pelo grupo controle.
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Tabela 5.3 - Médias dos valores de RU (MPa), número de repetições, desvio padrão e grupamento
estatístico

Tratamentos

N

Média

Desvio Padrão

Tukey

JAT+SZB

5

35,84

4,12

A

Rocatec

5

22,01

6,40

A

CO

5

14,23

3,32

B

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)

A análise descritiva dos valores obtidos para o teste de cisalhamento da SDI
está apresentada na Tabela 5.4 Os dados apresentaram distribuição normal
(p=0,097) e homocedasticidade de acordo com o teste de Barlett (p=0,496). A
ANOVA apresentou diferença significante para o fator tratamento (p=0,00). Os
resultados do Teste Tukey estão presentes na Tabela 5.4.
Para o teste de cisalhamento com o dispositivo da SDI, todos os tratamentos
se diferenciaram estatisticamente, sendo que o Jat+SZB apresentou o maior valor,
seguido pelo ROC e o tendo o grupo controle apresentado os menores valores.
Tabela 5.4 - Médias dos valores de RU (MPa), número de repetições, desvio padrão e grupamento
estatístico

Tratamentos

N

Média

Desvio Padrão

Tukey

JAT+SZB

5

17,81

0,90

A

Rocatec

5

11,16

1,06

B

CO

5

2,51

0,56

C

Valores seguidos da mesma letra são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)

5.1.3 Análise de elementos finitos das tensões geradas na camada de cimento
resinoso

As tensões da camada de cimento resinoso para o teste de cisalhamento
convencional, como para o teste de cisalhamento com dispositivo da SDI foram
analisadas segundo o critério da máxima tensão principal (σmáx).O cisalhamento
convencional apresentou como pico da máxima tensão principal o valor de 601 MPa
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e o cisalhamento com dispositivo da SDI 123 MPa, foram ilustrados na Figuras. 5.1 e
5.2.

Figura 5.1 –

Distribuição das tensões para a camada de cimento resinoso para o teste de
cisalhamento convencional: -A;Zoom: -B; 3D:- C.

Figura 5.2 – Distribuição das tensões para a camada de cimento resinoso para o teste de
cisalhamento SDI: - A;Zoom: - B; 3D: - C.
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5.2 SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS METAL PRIMERS NA
RESISTÊNCIA DE UNIÃO (RU)

Na segunda etapa avaliou-se dois fatores: metal primers (SZB, ZP, AP e CO)
e cimentos resinosos (PF, NX, ST e ML). A Tabela 5.5 a análise descritiva dos
valores de RU ao cisalhamento utilizando o dispositivo da SDI, pelos parâmetros de
média e desvio padrão.
Embora os dados não apresentarem distribuição normal (p=0,005), o teste de
Levene verificou a homocedasticidade dos dados (p=0,312). Sendo assim, utilizouse ANOVA que demonstrou diferença estatística para a interação primerXcimento
resinoso (p=0,00). A Tabela 5.5 apresenta o resultado das múltiplas comparações
pelo teste de Tukey.
Todos os cimentos resinosos apresentaram valores de RU semelhantes
quando não utilizados em conjunto com algum primer. O SZB apresentou maiores
valores de RU para todos os cimentos quando comparados ao grupo controle, sendo
estatisticamente diferente desses. O ZP apresentou maiores valores de RU e
estatisticamente significantes para os cimentos PF e NX, quando comparado ao
grupo controle. Já o AP aumentou os valores de RU estatisticamente para o cimento
ST, quando comparado ao seu grupo sem tratamento.

Tabela 5.5 - Médias dos valores de RU (MPa), desvio padrão e grupamento estatístico

SZB

Z-Prime

Alloy Primer

CO

Panavia F

20,8 (1,38) A

8,7 (1,47) C

6,9 (0,76) CDE

4,7 (0,65) DE

seT

15,8 (2,73) B

NX 3

12,7 (2,61) B

9,2 (1,14) C

6,9 (1,54) CDE

3,8 (1,03) E

Multilink

9,0 (1,91) C

5,2 (0,80) DE

3,7 (0,40) E

4,1 (0,55) E

6,0 (0,22) CDE 7,7 (0,53) CD

3,9 (1,36) E

Valores seguidos da mesma letra são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)
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5.3 TERCEIRA ETAPA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ZIRCÔNIA Y-TZP
ANTES DA SUA SINTERIZAÇÃO FINAL

O fator avaliado nesta etapa foi o tratamento superficial da zircônia Y-TZP em
4 níveis (ROC na zircônia após a sinterização e laser Nd:YAG, laser Er:YAG,
jateamento com óxido de alumínio na zircônia antes da sua sinterização final). As
variáveis de resposta foram a RU ao cisalhamento da SDI (MPa), rugosidade
superficial (μm), resistência à flexão (MPa).

5.3.1 Resistência de união (RU)

A tabela 5.6 mostra os valores de RU ao cisalhamento utilizando o dispositivo
da SDI, pelos parâmetros de média e desvio padrão. A distribuição dos dados foi
considerada uma distribuição normal p≥0,05 (p=0,15). Para se verificar a igualdade
das variâncias se utilizou o teste de Bartlett, os dados passaram pelo critério de
homocedasticidade, p≥0,05 (p=0,396). A análise de variância (ANOVA) se
demonstrou significativa (p≤0,05) para o fator tratamento (p=0,001). As múltiplas
comparações foram realizadas pelo teste de Tukey (Tabela 5.6).
O JAT e Er:YAG aplicados antes da sinterização final da Y-TZP, resultaram
em valores de RU similares estatisticamente ao ROC aplicado após a sinterização
final. O tratamento com o laser Nd:YAG resultou em um aumento dos valores de RU
quando comparado ao grupo controle com ROC e JAT.

Tabela 5.6 - Médias dos valores de RU (MPa), número de repetições, desvio padrão e grupamento
estatístico

Tratamentos
N
Média Desvio Padrão
Tukey
Nd:YAG
5
10,5
0,92
A
(antes da sinterização)
Er:YAG
5
9
1,27
AB
(antes da sinterização)
Jateamento
5
7,9
0,48
B
(antes da sinterização)
Rocatec
5
7,7
0,94
B
(após a sinterização)
Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)
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5.3.2 Rugosidade superficial

A Tabela 5.7 apresenta os dados da análise descritiva para rugosidade
superficial. Embora os dados não apresentarem distribuição normal (p=0,01), o teste
de Levene verificou a homocedasticidade dos dados (p=0,330). Sendo assim,
utilizou-se ANOVA que se demonstrou significante para o fator tratamento (p=0,00).
A Tabela 5.7 apresenta o resultado das múltiplas comparações pelo teste de Tukey.
O tratamento com o laser de Nd:YAG resultou nos maiores valores de
rugosidade superficial com diferença estatística significante dos demais tratamentos.
O laser Er:YAG que também se diferenciou dos demais tratamentos, só não
apresentando maior rugosidade superficial que o Nd:YAG. Já para o JAT os valores
de rugosidade superficial foram maiores estatisticamente que o ROC.

Tabela 5.7 - Médias dos valores da rugosidade superficial (μm), número de repetições, desvio
padrão e grupamento estatístico

Tratamentos
Nd:YAG
(antes da sinterização)
Er:YAG
(antes da sinterização)
Jateamento
(antes da sinterização)
Rocatec
(após a sinterização)

N

Média

Desvio Padrão

Tukey

5

9,6

0,55

A

5

3,6

0,58

B

5

2,8

0,08

C

5

1,4

0,22

D

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)

5.3.3 Resistência à flexão

A tabela 5.8 mostra os valores de resistência à flexão, pelos parâmetros de
média e desvio padrão. A distribuição dos dados não foi considerada uma
distribuição normal p≥0,05 (p=0,01). Para se verificar a igualdade das variâncias se
utilizou o teste de Levene, os dados também não passaram pelo critério de
homocedasticidade, p≥0,05 (p=0,00). Foi utilizado o teste não paramétrico KruskallWallis, o fator tratamento se demonstrou significativo (p≤0,05) com p=0,00,
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complementado pelo teste da mediana de Mood (TMM) (Tabela 5.8). O tratamento
com o ROC resultou nos maiores valores de resistência à flexão com diferença
estatística significante dos demais tratamentos.
Tabela 5.8 - Médias dos valores resistência à flexão (MPa), número de repetições, desvio padrão e
grupamento estatístico

Tratamentos
Rocatec
(após a sinterização)
Jateamento
(antes da sinterização)
Nd:YAG
(antes da sinterização)
Er:YAG
(antes da sinterização)

N

Média

Desvio Padrão

TMM

10

990,95

192,28

A

10

520,41

45,04

B

10

438,82

50,9

B

10

426,82

60,4

B

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhantes (p≥0,05)

5.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As imagens representativas dos efeitos dos tratamentos de superfície
realizados durante a 3aetapa realizadas no MEV, pode-se observar característica
distintas para cada tratamento. As figuras 5.1 a 5.7 são as imagens obtidas de
acordo com os tratamentos propostos.

Figura 5.3 – MEV da Y-TZP sem tratamento, 1000x

45

Figura 5.4 – MEV do Tratamento ROC. A – 100x; B – 1000x

Figura 5.5 – MEV do Tratamento JAT após a sinterização. A – 100x; B – 1000x

Figura 5.6 – MEV do Tratamento Er:YAG antes da sinterização. A – 100x; B – 1000x
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Figura 5.7 – MEV do Tratamento Er:YAG após a sinterização. A - 100x; B - 1000x

Figura 5.8 – MEV do Tratamento Nd:YAG antes da sinterização. A – 100x; B - 1000x

Figura 5.9 – MEV do Tratamento Nd:YAG após a sinterização. A – 100x;B – 1000x
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5.4 QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO APÓS O
ENVELHECIMENTO TÉRMICO

Nesta quarta etapa os níveis do fator tratamento foram selecionados com
base nos resultados apresentados na 2a e 3a etapas, SZB e Nd:YAG antes da
sinterização respectivamente. Já o outro fator em estudo é a termociclagem ou
envelhecimento térmico (presente ou ausente).
A tabela 5.9 mostra os valores de RU ao cisalhamento utilizando o dispositivo
da SDI, pelos parâmetros de média e desvio padrão. A distribuição dos dados foi
considerada uma distribuição normal p≥0,05 (p=0,150). Para se verificar a igualdade
das variâncias se utilizou o teste de Bartlett, os dados passaram pelo critério de
homocedasticidade, p≥0,05 (p=0,155). A análise de variância (ANOVA) se
demonstrou

significativa

(p≤0,05)

para a

interação dupla, Tratamento

de

superfície*Termociclagem de superfície (p=0,004). As múltiplas comparações foram
realizadas pelo teste de Tukey (Tabelas 5.9).
A aplicação do laser de Nd:YAG resultou nos maiores valores de RU,
realizando o teste 24 horas após a cimentação, se diferenciando estatisticamente
dos demais grupos. Após o envelhecimento térmico, o mesmo tratamento
apresentou valores semelhantes estatisticamente ao SZB sem envelhecimento. SZB
com envelhecimento apresentou os menores valores de RU se diferenciando
estaticamente dos demais.

Tabela 5.9 - Médias dos valores de RU (MPa), desvio padrão e grupamento estatístico

Tratamento
24 horas
Nd:YAG
12,74 (1,52) A
(antes da sinterização)
SZB

9,38(1,87) B

6000x Ciclos
9,25 (2,84) B
2,03 (1,46) C

Valores seguidos da mesma letra na linha são estatisticamente semelhante (p≥0,05).
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5.5 DISTRIBUIÇÃO DOS MODOS DE FRATURA

Para a 1a etapa, a distribuição dos tipos de fratura em porcentagens esta
representada na tabela 5.10. Na 2a e 3aetapas ,todas as falhas foram consideradas
adesivas. E para 4a etapa a distribuição das falhas esta representada na tabela 5.11.
A Figura 5.10 apresenta os diferentes tipos de fratura observados.

Figura 5.10 – Representação dos tipos de fratura: A – adesiva; M – mista;
C – coesiva
a

Tabela 5.10 - Porcentagens da distribuição dos modos de fratura após o teste de RU, na 1 Etapa

Tipos de
Falha
Adesiva
Mista
Coesiva

CO
73%
20%
7%

MicroSBS
ROC JAT+SZB CO
66,66%
60%
100%
26,67%
40%
0
6,67%
0
0

SDI
ROC JAT+SZB CO
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0

SBS
ROC
40%
60%
0

a

Tabela 5.11- Porcentagens da distribuição dos modos de fratura após o teste de RU, na 4 Etapa

Tipos de
Falhas
Adesiva
Mista
Coesiva

Nd:YAG
SZB
24 Horas Termociclagem 24 Horas Termociclagem
90%
70%
100%
90%
10%
20%
0
10%
0
10%
0
0
.

JAT+SZB
40%
60%
0
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6 DISCUSSÃO

6.1 PRIMEIRA ETAPA: TESTES DE UNIÃO

Várias metodologias de ensaios mecânicos têm sido sugeridas para avaliação
da

RU

entre

resina

microcisalhamento

e

e

materiais

microtração.

cerâmicos,
Cada

como

método

tem

cisalhamento,
suas

tração,

vantagens

e

desvantagens. O cisalhamento tem como vantagens a facilidade de preparação das
amostras, como do protocolo de realização do teste e a rápida produção de
resultados (19). Entretanto o teste de cisalhamento é muito criticado por apresentar
uma distribuição de forças não homogêneas junto à interface adesiva, podendo levar
a uma superestimação ou uma subestimação dos resultados, uma vez que a maioria
das falhas se iniciam em um substrato e não interface adesiva (79-81).
Neste sentido outros testes tem sido propostos sendo um deles o teste de
microtração permitem um melhor alinhamento dos espécimes e uma distribuição
mais homogênea das tensões, além de uma comparação mais sensível ou
determinação da RU (82). No entanto, Valandro et al. (25) relataram que o
procedimento de corte de cerâmicas com alto conteúdo cristalino é muito mais
complicado e demorado do que o corte de uma cerâmica vítrea aderida aos
materiais resinosos. As tensões geradas durante o corte podem afetar a interface
adesiva e, consequentemente, reduzir a resistência à microtração.
O teste de cisalhamento realizado em áreas de adesão de 1 mm2 ou menos
são denominadas microcisalhamento . Além de apresentar vantagens semelhantes
as do cisalhamento, pelas dimensões reduzidas é possível se confeccionar mais
espécimes em um mesmo corpo de prova. A grande vantagem deste sobre os teste
de microtração é gerar um menor estresse pré-teste uma vez que não há a
necessidade dos consecutivos cortes para a confecção dos corpos de prova (83).
Porém Placido et al. (84) concluíram, após um estudo em análise de elemento
finitos, que o microcisalhamento resultaria em um maior estresse quando comparado
ao cisalhamento convencional.
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Assim na tentativa de encontrar um teste que apresente menores
desvantagens e obtenha resultados mais fidedignos de RU para a interface YTZP/cimento resinoso, o presente estudo utilizou um novo dispositivo de
padronização de cisalhamento. O diferencial desse dispositivo é a presença de um
anel metálico rígido ao redor da área adesiva, ficando aderido junto ao corpo de
prova durante o teste, que já foi demonstrado ser o possível viés nos resultados
apresentados por outros testes.
O atual experimento não teve como objetivo determinar qual seria o melhor
teste para se avaliar a RU, mesmo porque todos têm vantagens e desvantagens,
mas sim validar a utilização do novo dispositivo de padronização de cisalhamento
como método de avaliação da RU. Para isso, ranqueamos diferentes tratamentos de
superfícies que serão discutidos no decorrer do trabalho, e não nessa fase na qual
eles foram testados apenas como ferramenta para comparação dos três testes.
Nesta etapa também se realizou dois tipos de análise estatística, fato
incomum, pois julgamos necessário a fim de não se perder dados importantes para
discussão de cada teste. Se realizou uma ANOVA de dois fatores, aonde observouse que apenas o teste de microcisalhamento diferenciou os três tratamentos, os
outros dois testes de cisalhamento igualaram os dois tratamentos, diferenciando
apenas do controle. Posteriormente realizou-se ANOVA um fator para cada teste e
pôde ser analisada a influência de cada tratamento para cada teste. Para essa
análise o teste de microcisalhamento igualou os dois tratamentos, diferenciando
apenas o controle, o teste de cisalhamento convencional diferenciou apenas
JAT+SZB dos demais grupos, já o teste de cisalhamento da SDI diferenciou os três
grupos.
Segundo a primeira análise estatística, o teste de cisalhamento da SDI não
conseguiu diferenciar estaticamente o JAT+SZB e ROC, isto provavelmente ocorreu
porque os resultados obtidos com dispositivo teve seu efeito diluído pelos valores
dos outros testes, porém quando se a realizou o teste ANOVA um fator, todos os
grupos se diferenciaram. Com base nos resultados o dispositivo de padronização
parece ser um teste confiável, pois além não variar muito dos outros testes,
apresentou somente falhas adesivas, o que não daria margens para subestimação
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ou superestimação dos resultados obtidos, além de avaliar especificamente a
interface adesiva.
O coeficiente de variação encontrado para o teste de cisalhamento
convencional foi de 30,62% e 21,3% para o microcisalhamento, esses valores estão
de acordo com a média dos trabalhos analisados por Scherrer et al. (85). Os
coeficientes parecem estar relacionados com a distribuição dos padrões de fratura,
pois o dispositivo da SDI apresentou o menor coeficiente de variação de 12,28% e
só apresentou falhas adesivas. O que nos mostra uma maior confiabilidade do
dispositivo, pois além dos resultados serem mais fidedignos, o mesmo apresentou
menor variação. O teste de cisalhamento convencional apresentou os maiores
coeficiente de variação e foi o menor na quantidade de falha adesivas.
Comparando as tensões geradas pelos testes de cisalhamento convencional
e cisalhamento da SDI segundo a análise de elementos finitos da camada de
cimento resinoso, pode-se verificar que o teste de cisalhamento convencional gerou
picos de tensões de tração máxima 601 MPa contra 123 MPa do dispositivo de
padronização de cisalhamento da SDI. Esse maior valor de tensão gerado pelo teste
de cisalhamento convencional pode justificar o maior coeficiente de variação e a
presença de fraturas mistas encontradas para este teste.
Embora não exista um teste de resistência de união que complete todos os
requisitos desejados, Valandro et al. (25) afirma que o teste de cisalhamento poderia
ser o mais apropriado para avaliar a interface resina e cerâmica de alto conteúdo
cristalino. O dispositivo de padronização testado mostrou uma alternativa viável aos
testes de cisalhamento convencional ou microcisalhamento, com a vantagem de
apresentar um baixo coeficiente de variação e um alto índice de fraturas adesivas.
Os testes de RU são instrumentos para se avaliar materiais e/ou tratamentos, o
melhor método seria aquele que auxilia as responder as hipóteses levantadas,
atendendo aos objetivos propostos. A metodologia adequada conduziria uma correta
avaliação e interpretação dos resultados.
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6.2 SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS PRIMERS METÁLICOS
NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO

A presente etapa avaliou o efeito de diferentes primers metálicos na
superfície da zircônia sem qualquer tratamento mecânico. Os cimentos resinosos
foram escolhidos para se ter representado cada categoria de cimento, um cimento
de ativação química (ML), um cimento de dupla ativação (NX), um cimento autoadesivo (ST) e um considerado por muitos o padrão ouro (PF), que também é de
dupla ativação.
A hipótese inicial de que os grupos tratados com os primers apresentariam
maiores valores de RU quando comparados aos grupos sem tratamentos foi
parcialmente aceita, pois o ZP não foi efetivo quando comparado aos grupos sem
tratamentos para ST e ML e o AP para PF, ML e NX.
Alguns autores correlacionam elevados valores de RU do PF à zircônia, por
este cimento ter em sua composição o MDP (65, 86, 87). Esse monômero também
esta presente nos três metal primers utilizados nesta etapa. O monômero MDP têm
se mostrado efetivo em criar uma forte ligação entre o cimento resinoso e a zircônia,
assim como em outras ligas e metais puros (64). Esta

união se deve pelo

monômero éster fosfato se ligar diretamente aos óxidos metálicos como a zircônia
(65, 66).
O SZB foi o único primer efetivo para todos os cimentos utilizados, diferente
dos outros dois que são frasco único, este primer é composto por dois frascos,
aplica-se primeiramente o frasco com o primer propriamente dito composto por
acetona, MDP e ácido acético. A acetona parece aumentar a molhabilidade da
superfície da zircônia (19). O segundo frasco que seria o bond (se fizer alusão a um
sistema adesivo convencional de dois passos) composto por metacrilato de metila e
difenil óxido fosfeno, após a sua aplicação o conjunto necessita de fotoativação.
Neste sentido, teremos uma superfície de zircônia semelhante a da dentina após
aplicação de um sistema adesivo. Os resultados do presente estudo corroboram os
achados de Ural et al. (19) que encontrou maiores valores de RU utilizando esse
primer. Segundo o mesmo autor, além do efeito de MDP, o metacrilato de metila no
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bond reagiria com metacrilato presente no cimento resinoso, o que poderia justificar
o aumento na RU.
Neste estudo ainda avaliamos o ZP, o qual apresentou resultados positivos
estatisticamente para PF e NX, entretanto para o ST e ML não se diferenciaram para
seus grupos sem tratamentos respectivamente. Esse primer é composto por
monômeros de ácido carboxílico e organofosfato (MDP). Tal como o silano, os
monômeros organofosfato apresentam uma parte organofuncional, na maioria das
vezes um grupo metacrilato que podem ser co-polimerizados com os monômeros de
um sistema de resina composta. Já os monômeros fosfatos possuiriam grupos de
ácido fosfórico que poderiam desenvolver a ligação com os óxidos de metal da
superfície da zircônia e os monômeros de ácido carboxílico auxiliariam no
desenvolvimento da ligação (20). Os resultados positivos para PF e NX corroboram
com os achados de outros trabalhos, e sugerem que esse aumento na RU é advindo
principalmente pelo MDP (18, 88). Porém a presença de monômeros ácidos pode
enfraquecer a ligação entre ZP e os grupos metacrilatos dos cimentos resinosos
auto-adesivos (18), o que poderia justificar a sua não efetividade com o cimento ST.
O AP é composto pelos monômeros MDP e VBATDT. No presente trabalho,
este aumentou os valores de RU para o ST, são achados idênticos aos encontrados
por Lorenzoni et al (18) e Dias de Souza et al (68). Entretanto, Yun et al (38) relata
que primers contendo VBATDT não foram eficazes na ligação com a zircônia
utilizando o Panavia F, concordando com os nossos resultados quando utilizado o
mesmo cimento.
Embora os três primers apresentem a molécula de MDP em suas
composições, as diferenças encontradas demonstram que os outros monômeros
podem afetar a RU. Além disso, as variações na composição química, capacidade
de molhamento, viscosidade e as propriedades mecânicas de cada cimento resinoso
são responsáveis pelas variações na capacidade de adesão junto à zircônia (8, 19,
87).
A fácil aplicação dos primers metálicos, o não requerimento de equipamentos
elaborados ou de alto custo (66) e os resultados positivos como desse trabalho, só
fazem aumentar a indicação para o uso desses. Somando a isso este tratamento
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não induziria a transformação de etapa da zircônia de tetragonal para monoclínica, o
que ocorre quando se utiliza os tratamentos mecânicos.

6.3 TERCEIRA ETAPA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ZIRCÔNIA Y-TZP
ANTES DA SUA SINTERIZAÇÃO FINAL

A presente etapa visou avaliar a influência de três tratamentos de superfície
junto a Y-TZP antes da sua sinterização final através dos testes RU entre a zircônia
e o cimento resinoso, rugosidade superficial e MEV. O intuito de se realizar os
tratamentos antes da sinterização final da zircônia foi tentar eliminar ou diminuir os
efeitos prejudiciais dos tratamentos mecânicos, como a formação de microtrincas e a
indução da transformação de fase t→m na zircônia.
Com base nos resultados de RU, a hipótese inicial de que todos os
tratamentos realizados antes da sinterização final da zircônia apresentariam maiores
valores que o grupo ROC foi parcialmente aceita, pois apenas o Nd:YAG apresentou
maiores valores de RU, mas o Er:YAG e o JAT apresentaram valores semelhantes
ao ROC. Já para os valores de rugosidade superficial, a hipótese inicial foi aceita,
uma vez que todos os tratamentos realizados previamente à sinterização final
apresentaram valores de rugosidade maiores que o grupo ROC.
A retenção micromecânica é ponto chave para os tratamentos na zircônia
antes de sua sinterização final, pois a molhabilidade é aumentada pela presença de
uma superfície rugosa (89). Nesse ponto, os valores rugosidade superficial, RU e as
imagens de MEV se entrelaçam, uma vez que o Nd:YAG apresentou os maiores
valores de RU e rugosidade, além de ser o único tratamento a modificar a superfície
quando analisado em MEV (Fig. 5.7A). Segundo SILVA (23) que ao utilizar o mesmo
laser verificou em MEV a presença de alterações morfológicas significantes,
sugerindo ser um tratamento eficiente e não tão agressivo. Comparando as nossas
imagens do Nd:YAG antes da sua sinterização final (Figura 5.8B) e após a sua
sinterização (Figura 5.9B) com 1000x é possível observar que antes da sinterização
havia trincas e após a sinterização provavelmente as trincas aumentaram se
transformando em crateras, pensando pelo lado da RU essa superfície poderia
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propiciar uma melhor penetração e adaptação do cimento resinoso comparado aos
demais grupos.
Os resultados positivos do Nd:YAG para RU junto a zircônia concordam com
os achados de Paranhos et al. (58), no entanto nesse estudo realizou o tratamento
após a sinterização final. O único trabalho que avaliou a RU à zircônia antes da sua
sinterização final foi Silva (23), porém seus resultados diferem-se dos nossos, uma
vez que os valores RU para Nd:YAG foram menores do que o ROC. Entretanto,
alguns fatores dificultam a comparação entre os estudos, o teste RU utilizado foi o
microcisalhamento e a taxa de repetição utilizada no tratamento com laser foi de 20
Hz enquanto que no nosso foi de 10 Hz.
O laser Er:YAG apresentou valores intermediários de rugosidade superficial e
RU, corroborando que retenção micromecânica foi preponderante para os valores de
RU encontrados. Subasi e Inan (90) e Demir et al. (91) avaliaram a topografia da
zircônia sinterizada após o tratamento com o mesmo laser, porém, mesmo utilizando
parâmetros bem maiores 400mJ/ 10Hz, não encontram diferenças na rugosidade
para o grupo controle. Cavalcanti et al. (15) também avaliou a rugosidade na zircônia
sinterizada com Er:YAG, só encontrou diferenças com parâmetros acima de 400mJ,
o que segundo os autores seria excessivo por levar ao derretimento da superfície,
com perda excessiva de massa, fendas profundas, além de uma significativa
alteração na cor, possivelmente causada pelo excesso de calor apesar da constante
refrigeração com água durante a irradiação, alterações não observadas neste
estudo. Ao se observar a imagens do MEV desse tratamento observamos em menor
aumento um aspecto de escamas (Figura 5.6A e Figura 5.7A), enquanto em maior
aumento (Figura 5.7B) nota-se uma superfície com irregularidades homogêneas.
O JAT é citado como opção de tratamento superficial na maioria dos
trabalhos de zircônia, provavelmente pela sua conveniência e facilidade de uso.
Assim, por esse motivo ele foi escolhido como opção de tratamento na zircônia
antes da sua sinterização final. A utilização do JAT na zircônia antes da sua
sinterização final originou valores de rugosidade superficial intermediários, sendo
superior ao ROC. Já Cavalcanti et al. (15) e Paranhos et al. (58) não encontraram
diferenças nos valores de rugosidade após a aplicação do JAT, tratando a superfície
da zircônia após a sinterização final. Analisando as imagens obtidas pelo MEV após
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JAT (Figura 5.5), observou-se uma superfície rugosa com irregularidades uniformes,
diferenciando-se da superfície sem tratamento (Figura 5.3). Em relação aos valores
de RU o tratamento só não foi tão efetivo quanto o Nd:YAG. Entretanto somente
Monaco et al. (21) e Moon et al. (22) avaliaram a aplicação do JAT antes da
sinterização final e ambos relatam maiores valores de RU quando comparados ao
grupo sem tratamento, porém não diferiram da aplicação do JAT na zircônia
sinterizada além de ambos estudos não compararam com o ROC.
O ROC foi considerado o controle positivo por ser denominado por muitos
autores como o padrão ouro (40, 47-49), pelos altos valores de RU apresentados,
esses autores sugerem que esse aumento ocorreria devido ao depósito de uma
camada de sílica na superfície da Y-TZP, a qual teria grupamento hidroxila livre
suficiente para o silano poder servir como elemento de ligação entre a zircônia e o
cimento resinoso, onde também se criaria retenções micromecânicas (40). No
presente estudo o ROC apresentou valores de RU intermediários, sendo superado
pelo Nd:YAG. A rugosidade superficial encontrada para o ROC foi a mais baixa do
que a encontrada pelos grupos estudados, isso nos leva a acreditar que há interação
química entre a sílica e o silano o qual foi fator preponderante para seus valores de
RU. Esses achados estão de acordo com Paranhos et al (58) que encontrou baixos
valores de rugosidade e valores intermediários de RU. Silva (23) também encontrou
os menores valores de rugosidade, entretanto maiores valores de RU foram
observados quando utilizaram ROC.
Apesar de elevar os valores RU junto a zircônia, o JAT e o ROC gerariam
tensões superficiais, o que induziriam a transformação de fase de t→m(41, 92, 93),
porém para os tratamentos realizados antes da sinterização final da zircônia
ocorreria a transformação reversa (m→t) durante o processo de sinterização (22,
94).Essa transformação de fase induzida pelo ROC seria a explicação para o
aumento da resistência à flexão, uma vez que essa geraria um aumento volumétrico
dos grãos levando a formação de tensões de compressão na superfície (41, 42),
esse aumento também foi observado por Xible et al. (95) e Lassila et al. (96) após a
aplicação do ROC. O aumento da resistência à flexão gerado pelo ROC não seria
benéfico para a zircônia, pois o aumento volumétrico os cristais de zircônia levaria
ao deslocando desses cristais, criando espaços no material, sendo possível a
entrada de fluídos na cavidade oral. A longo prazo isto desencadearia uma reação
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em cadeia, com indução dos cristais mais internos a transformação t→m, diminuindo
a resistência do material (23, 44). Somado a tensões de compressão na superfície,
outro fator que poderia ter levado a essas diferenças dos valores de resistência à
flexão seria a perda de volume de massa causada pelos tratamentos antes da
sinterização final.
O PF foi o cimento escolhido pelos seus satisfatórios valores de RU obtidos
na etapa anterior, possivelmente por uma interação química entre a zircônia e o
agente cimentante, devido sua composição o MDP que teria grande afinidade aos
óxidos metálicos da zircônia(65).
Os tratamentos de superfície utilizados na zircônia pré-sinterizada aparentam
ser promissores, pois além de apresentar valores de RU favoráveis, parecem ter
conseguido reverter a transformação t→m. Porém futuros estudos são necessários
para verificar a alteração desses tratamentos na degradação dessa interface
zircônia-cimento (envelhecimento térmico e mecânico), para então serem levados
aos ensaios clínicos controlados.

6.4 QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO APÓS O
ENVELHECIMENTO TÉRMICO

Diariamente as próteses dentárias são submetidas a repetitivos estresses
térmicos e mecânicos durante os esforços mastigatórios. Portanto, uma limitação
desse trabalho foi que os espécimes foram submetidos somente ao envelhecimento
térmico, sem o envelhecimento mecânico. Além disso, o pouco tempo de
armazenamento em água não pode fornecer informações satisfatórias sobre a
estabilidade em longo prazo da ligação com a cerâmica. É provável que os efeitos
hidrolíticos possam afetar negativamente a RU após um maior tempo de
armazenagem em água (52).
Não há um consenso do número de ciclos térmicos utilizados para envelhecer
a interface de união, os estudos variam de 100 ciclos (97) à 50.000 ciclos (98). Gale
e Darvell (99) estimam que 10.000 ciclos térmicos representem um ano de função,
baseando-se que ocorreriam de 20 à 50 ciclos por dia. Os 6.000 ciclos utilizados
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nesse estudo poderiam simular mais de seis meses, porém a presença do cilindro
metálico do dispositivo de padronização, que tem o coeficiente de expansão térmica
diferente do cimento resinoso, poderia estressar ainda mais a interface adesiva.
Essa ciclagem gerou efeitos negativos nos valores de RU encontrados para ambos
os tratamentos.
Um provável motivo para o decréscimo dos valores de RU encontrados na
presente etapa pode ser creditado ao cimento utilizado. O Panavia tem uma
viscosidade elevada, que resultaria em uma espessura de filme duas vezes maior a
de outros cimentos (100). Estudos anteriores indicam que o Panavia apresenta alta
RU inicial, porém uma redução significativa foi observada após a degradação
hidrolítica (68, 101).
A ligação química entre o MDP e os óxidos metálicos presente na superfície
da zircônia parece ser sensível ao ataque hidrolítico (38, 47, 67, 68, 101),
corroborando com os baixos valores para o grupo SZB após o envelhecimento
térmico, e para o Panavia que também tem esse monômero em sua composição.
Apesar do decréscimo dos valores de RU após a termociclagem para
Nd:YAG, de 12,74 para 9,25 MPa, a retenção micromecânica ainda se mostrou
efetiva, pois manteve valores próximos de 10 MPa, que seria o valor médio para o
sucesso clínico segundo Behr et al. (102). Fato interessante a ser considerado foi a
presença da única falha coesiva no cimento resinoso desse estudo ter ocorrido para
esse tratamento, pois apesar do estresse gerado na interface adesiva pela
termociclagem, a retenção mecânica pode ter sido maior que a coesiva neste caso.
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7 CONCLUSÕES

1. O teste de cisalhamento com dispositivo de padronização da SDI pode ser
uma alternativa de teste mecânico viável para avaliação da RU, e nosso estudo
apresentou um baixo coeficiente de variação e um alto índice de fraturas adesivas.
Entretanto a hipótese experimental 1 não foi confirmada, pois os três testes
apresentaram ranqueamento diferentes.
2. Embora os três primers apresentem a molécula de MDP em suas
composições, as diferenças encontradas demonstram que os outros monômeros
podem afetar a RU. Portanto, a hipótese experimental 2 foi parcialmente confirmada.
3. Os tratamentos antes da sinterização final da zircônia apresentaram
valores de rugosidade superficial maiores quando comparados ao ROC, para o teste
de RU apenas o Nd:YAG foi superior ao ROC, mas para o teste de resistência à
flexão nenhum dos tratamentos foi superior a ROC. Assim, a hipótese experimental
3 foi parcialmente confirmada.
4. Os valores de RU tanto para os tratamentos Nd:YAG e o SZB foram
diminuídos após a termociclagem. Portanto, a hipótese 4 experimental foi aceita.
5. O tratamento com Nd:YAG antes da sinterização final se mostrou efetivo,
podendo ser uma opção de tratamento num futuro próximo após a complementação
de mais alguns estudo.
6. Dentro das limitações desse estudo o tratamento da zircônia antes da sua
sinterização final pelo Nd:YAG parece ser uma ótima opção para se aumentar a RU
entre a zircônia e o cimento. Porém mais estudos se fazem necessários, como a
realização desse tratamento em prótese parciais fixas associado ao envelhecimento
térmico e mecânico.
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