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RESUMO 

 

 

Garófalo SA. Comportamento mecânico e resistência de união da zircônia após micro 
texturização da superfície com laser de pulsos ultracurtos [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021 Versão Corrigida. 

 

 

Os objetivos deste estudo foram avaliar a resistência de união da zircônia tratada com 

laser de pulsos ultracurtos (LPUC) a um cimento resinoso, bem como o 

comportamento mecânico da zircônia tratada. Após um levantamento sistemático da 

literatura, bem como a realização de um estudo piloto, para o teste de resistência de 

união, sessenta blocos de zircônia (Y-TZP) foram limpos e distribuídos aleatoriamente 

em 4 grupos (n=12) que receberam os seguintes tratamentos de superfície: 1) 

Jateamento com partículas de óxido de alumínio (SB); 2) Irradiação com LPUC com 

padrão de linhas cruzadas (LC); 3) Irradiação com LPUC com padrão de linhas 

aleatórias (LR); 4) Irradiação com LPUC com padrão de ondas paralelas (LW). Para o 

teste de rugosidade de superfície (n=6), foi utilizado um perfilômetro 3D. Blocos 

representativos (n=3) de cada grupo foram submetidos à análise por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Para o teste de resistência de união, os espécimes 

foram cimentados a réplicas de resina composta com um cimento resinoso dual e, em 

seguida, cortados em palitos de 1mm2 de área transversal. Metade dos palitos de cada 

bloco foi armazenada em água destilada a 37°C durante 24 horas e outra metade 

durante 6 meses e, então, o teste foi realizado. Para o teste de resistência à flexão, 

160 espécimes em forma de barra de 21x4x2,1 mm3 foram preparados a partir da 

mesma zircônia e divididos aleatoriamente em cinco grupos (n=32). Quatro grupos 

receberam os mesmos tratamentos de superfície do teste de resistência de união e 

um grupo adicional "apenas polido" foi usado como controle negativo. As barras foram 

submetidas a um teste de flexão de quatro pontos e as alterações no conteúdo da 

fase cristalina foram identificadas por difração de raios-X. Os dados obtidos em 

relação à rugosidade, resistência de união e resistência à flexão foram analisados 

estatisticamente. Os dados de rugosidade e resistência de união foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (α=0,05). Dados de resistência à flexão 

foram submetidos a testes não paramétricos (Kruskal-Wallis) para as comparações 

entre os grupos. A análise estatística de Weibull foi utilizada para descrever a 



 
  

confiabilidade do material cerâmico. A zircônia tratada com LPUC apresentou 

rugosidade estatisticamente maior que a SB, exceto para LR. Após 24h e após 6 

meses, os valores de resistência de união mais altos (MPa) foram alcançados por LC 

(32,8±6,0/21,2±5,1) e LW (29,3±5,0/21,4±4,4), e ambos foram estatisticamente 

maiores do que SB (18,1±5,4 / 6,0±3,2) e LR (22,1±5,4/6,6±3,7) (p<0,05). Todos os 

grupos laser exibiram módulos Weibull mais altos do que NC e SB. Um maior aumento 

da fase monoclínica foi observado para SB. O LPUC mostrou-se como uma alternativa 

interessante e contemporânea ao tratamento da superfície interna de zircônia, criando 

estruturas de superfície reprodutíveis e homogêneas. Foi possível determinar 

parâmetros de irradiação que promovessem aumento significativo da resistência de 

união (LC e LW) em relação ao controle positivo (SB), mesmo após 6 meses de 

armazenamento em água e que não gerassem diminuição da resistência à flexão (LR) 

em relação ao controle negativo.  

Palavras-chave: Zircônia. Lasers de alta potência. Pulsos ultracurtos. Picossegundos. 

Femtossegundos. Microscopia eletrônica de varredura. Resistência adesiva. 

Microtração. Resistência à flexão.  

  



 

ABSTRACT 

 

 

Garófalo SA. Mechanical behavior and bond strength of zirconia after surface micro 
texturing with ultrashort pulsed laser [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

 

The objectives of this study were to evaluate the long-term bond strength of zirconia 

treated with ultra-short pulsed laser (USPL) to a resin cement, as well as the 

mechanical behavior of the treated zirconia. After a systematic review of the literature, 

and the completion of a pilot study, for the bond strength test, sixty zirconia blocks (Y-

TZP) were cleaned and randomly distributed into 4 groups (n = 12) that received the 

following surface treatments: 1) Sandblasting with aluminum oxide particles (SB); 2) 

Irradiation with USPL with crossed lines pattern (LC); 3) Irradiation with USPL with 

random hatching pattern (LR); 4) Irradiation with LPUC with parallel wave pattern (LW). 

For the surface roughness test (n = 6), a 3D profilometer was used. Representative 

blocks (n = 3) from each group were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). 

For the bond strength test, specimens were cemented to composite resin replicas with 

a dual cure resin cement and then cut into 1mm2 sticks. Half of the sticks from each 

block were stored in distilled water at 37 ° C for 24 hours and the other half for 6 

months, and then the test was performed. For the flexural strength test, 160 bar-

shaped specimens of 21x4x2.1 mm3 were prepared from the same zirconia and 

randomly divided into five groups (n = 32). Four groups received the same surface 

treatments as for the bond strength test and an additional "just polished" group was 

used as a negative control. The bars were subjected to a four-point bending test and 

changes in the content of the crystalline phase were identified by X-ray diffraction. The 

data for roughness, bond strength and flexural strength were statistically analyzed. The 

roughness and bond strength data were subjected to ANOVA and Tukey's test (α = 

0.05). Flexural strength data were subjected to nonparametric tests (Kruskal-Wallis) 

for comparisons between groups. Weibull's statistical analysis was used to describe 

the reliability of the ceramic material. The USPL-treated zirconia showed a statistically 

higher roughness than SB, except for LR. After 24h and after 6 months, the highest 

bond strength values (MPa) were achieved by LC (32.8 ± 6.0 / 21.2 ± 5.1) and LW 

(29.3 ± 5.0 / 21.4 ± 4.4), and both were statistically higher than SB (18.1 ± 5.4 / 6.0 ± 



 
  

3.2) and LR (22.1 ± 5.4 / 6.6 ± 3 , 7) (p <0.05). All laser groups exhibited higher Weibull 

modules than NC and SB. A greater increase in the monoclinic phase was observed 

for SB. USPL proved to be an interesting and contemporary alternative to the treatment 

of the internal surface of zirconia, creating reproductible and homogeneous surface 

structures. It was possible to determine irradiation parameters that promoted a 

significant increase in the bond strength (LC and LW) compared to the positive control 

(SB), even after 6 months of water storage and that did not promote a decrease in the 

flexural strength (LR) in comparison to the negative control. 

 

Keywords: Zirconia. High-power lasers. Ultra-short pulses. Picoseconds. 

Femtoseconds. Scanning electron microscopy. Bond strength. Microtensile testing. 

Bending test.  
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1  INTRODUÇÃO 

 
A zircônia possui as mais altas propriedades mecânicas disponíveis entre os 

materiais cerâmicos (> 1000 MPa de resistência à flexão, tenacidade à fratura ~ 10 

MPa m1/2) e portanto, é utilizada como material de estrutura em próteses múltiplas e 

posteriores (1–3). Ao contrário das resinas compostas, as cerâmicas geralmente não 

sofrem deformação plástica antes que se formem trincas por fadiga. A longevidade de 

uma peça cerâmica é afetada pela presença de falhas superficiais criadas durante o 

processamento ou manuseio (microfissuras, poros, inclusões, aglomerados). Além 

disso, a microestrutura do material também tem influência significativa no 

comportamento de fratura e fadiga por mecanismos de endurecimento, como deflexão 

de trincas (4). 

Considerando que atualmente a perda de retenção de restaurações de zircônia 

é aproximadamente três vezes maior quando comparado à outras restaurações de 

cerâmica (5), parece que ainda há espaço para melhora nos protocolos de cimentação 

desse material. A adesão de um cimento resinoso a um material cerâmico depende 

tanto do embricamento micro mecânico quanto da ligação química adesiva à 

superfície da cerâmica. A retenção micro mecânica requer rugosidade da superfície 

através de, por exemplo, asperização com pontas diamantadas, jateamento com óxido 

de alumínio, revestimento com partículas de dióxido de silício ou condicionamento 

ácido. A ligação química entre a cerâmica e o cimento resinoso, por outro lado, pode 

ser obtida pela aplicação de soluções de silano (nos materiais que contém sílica) (6). 

Ao contrario das cerâmicas vítreas, as cerâmicas reforçadas com alumina ou 

zircônia não podem ser condicionadas com ácido fluorídrico, uma vez que estas não 

contêm uma fase de dióxido de silício (sílica) (7,8). Portanto, a adesão a esses 

materiais mostrou-se menos confiável e requer métodos alternativos de abrasão 

mecânica para aumentar a rugosidade da superfície (9,10). 

A literatura mostra que esses métodos para aumentar a rugosidade podem 

desencadear uma transformação de fase tetragonal (t) para monoclínica (m) (11–13), 

além de alterações superficiais. O aumento do conteúdo da fase m, por sua vez, está 

diretamente relacionado à degradação da zircônia (degradação a baixa temperatura - 

LTD) e conforme este mecanismo de degradação se desenvolve, pode promover 
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alterações superficiais e um impacto deletério nas propriedades mecânicas do 

material, o que compromete a previsibilidade da longevidade da reabilitação protética 

(14–20). 

Diversos estudos na literatura já investigaram a resistência de união das zircônias 

a cimentos resinosos, e os resultados têm se mostrado menos satisfatórios quando 

comparados às cerâmicas vítreas condicionadas com ácido fluorídrico. Nas últimas 

décadas, o laser de pulsos ultracurtos (LPUC) tem sido amplamente utilizado para 

usinar um grande número de materiais, como metais, semicondutores e isolantes, 

devido ao alto pico de energia e à escala ultracurta de tempo do laser ultrarrápido. 

Graças à alta precisão, resolução e eficiência, o LPUC tem um potencial no campo de 

micro usinagem (21). 

O recente desenvolvimento de equipamentos de laser de alta tecnologia, que 

permitem a seleção da duração de pulso na faixa dos microssegundos (1 μs=0,000001 

s), nanossegundos (1 ns=0,000000001 s) e, ultimamente, picossegundos (1 ps=1.10-

12 s) e femtosegundos (1 fs=1.10-15 s) (chamados laser de pulsos ultracurtos), tem 

possibilitado a investigação da influência da duração do pulso no processo de ablação 

de diferentes substratos. Essas fontes luminosas abrangem diferentes comprimentos 

de onda nas áreas do ultravioleta, visível e infravermelho do espectro eletromagnético. 

Lasers de alta potência com pulsos de duração menor que o tempo de relaxamento 

térmico do tecido-alvo são indicados para evitar a danos térmicos nas áreas 

adjacentes às irradiadas (22). Pulso mais longos podem ser responsáveis pela 

indução de danos e estresse termomecânico ao material, já que promovem maior 

acúmulo de energia térmica (23). A avaliação da influência da duração dos pulsos na 

ablação indica que não apenas a energia necessária para que ocorra a ablação 

diminui, mas também há melhora no processo de ablação, devido à rápida evaporação 

do material irradiado.  

Alguns estudos na literatura avaliaram o uso de lasers de pulsos ultracurtos para 

o condicionamento de superfícies de zircônia e já mostram resultados promissores em 

relação à resistência de união (24–27). No entanto, ainda há muito a ser esclarecido 

em relação aos possíveis padrões e protocolos de irradiação, bem como às 

propriedades mecânicas da zircônia irradiada.  
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Com isso em mente, considera-se importante avaliar a aplicabilidade dos LPUC 

neste campo da Odontologia, através da análise de aspectos fundamentais 

relacionados à interação do laser com o substrato cerâmico, tais como a mudança de 

fases do material, a alteração da morfologia da superfície, o aumento da temperatura 

e precisão de corte. Além disso, a avaliação de aspectos clínicos envolvidos na 

introdução desta técnica também é necessária, e inclui alteração de cor do material 

irradiado, características e longevidade da adesão da zircônia irradiada ao cimento 

resinoso, resistência do material irradiado aos esforços mastigatórios e disponibilidade 

da tecnologia para uso clínico em larga escala. A combinação ideal entre o 

condicionamento de superfície mais adequado e menor dano às propriedades 

mecânicas do material ainda deve ser encontrada, a fim de se determinar um protocolo 

ideal para utilização clínica.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
A alta estabilidade química da zircônia pode ser vista como uma vantagem frente 

à liberação de algumas substâncias degradantes do corpo humano que podem 

prejudicar a longevidade das restaurações cerâmicas (13). No entanto, essa 

estabilidade torna-se um desafio para a modificação da superfície e estabelecimento 

da adesão à porcelana de cobertura ou aos cimentos resinosos. Os diversos métodos 

de condicionamento da superfície de zircônia apresentam algumas limitações, como 

falhas adesivas e piora das propriedades mecânicas do material (8,9). Portanto, um 

equilíbrio entre as propriedades mecânicas e resistência de união deve ser 

encontrado, a fim de propiciar maior longevidade clínica dos elementos cimentados. 

Para uma melhor compreensão da dinâmica da interação entre tratamentos de 

superfície, resistência de união e propriedades mecânicas, esta revisão da literatura 

será dividida em três tópicos. O primeiro tratará das propriedades mecânicas da Y-

TZP. Este tópico será seguido pela literatura disponível sobre a resistência de união 

da zircônia a cimentos resinosos. E o último tópico apresentará as características e 

aplicações dos lasers de pulsos ultracurtos, e os estudos disponíveis na literatura 

sobre sua utilização em materiais cerâmicos. 

2.1 A zircônia como biomaterial 

 Zircônia é o nome dado à estrutura química de dióxido de zircônio (ZrO2), que 

pode ser encontrado na natureza na forma mineral em dois formatos: zirquita e 

badeleita (ZrO3) e zircão (ZrSiO4). Sua extração do minério ocorre por meio de reação 

química. De acordo com um estudo clássico (28), o dióxido de zircônio (zircônia) 

possui três alótropos (fases): cúbica (C), na forma de prisma reto de faces quadradas; 

tetragonal (T) na forma de prisma reto de faces retangulares, e monoclínica (M), com 

um prisma deformado com faces de paralelepípedos. A transição entre os dois 

primeiros envolve uma grande expansão de volume que impede que as propriedades 

refratárias da zircônia pura sejam usadas em cerâmicas estruturais. O que a define 

cada fase encontrada são a temperatura e a pressão aplicada. Em outro estudo (29), 

sob temperatura ambiente, a zircônia pura se encontra na fase monoclínica. Ao se 

elevar a temperatura acima de 1170°C, obtém-se outras duas estruturas moleculares: 



 
 
34 

a tetragonal e a cúbica (a partir de 2370°C) (Figura 2.1). Sob altas pressões, forma-

se ainda um quarto arranjo molecular, chamado de ortorrômbico. 

Figura 2.1 – Diagrama de fases da Y-TZP 

 
Fonte: adaptado de: Scott (30) 

 

A adição de óxidos estabilizadores à zircônia pura permite a geração de materiais 

multifásicos e a maioria das pesquisas sobre zircônia para aplicações odontológicas 

concentra-se em cerâmicas dopadas com ítrio. A adição de 3% a 6% em peso de Y2O3 

pode evitar a transformação polimórfica durante o aquecimento e resfriamento. 

Através do sistema ZrO2-Y2O3, pode-se obter um material cerâmico constituído 

apenas pela fase tetragonal, que é conhecido como “yttrium tetragonal zirconia 

polycrystals” (Y-TZP), utilizado na odontologia (29).  

Entre as cerâmicas odontológicas, a zircônia é a que apresenta maior tenacidade 

à fratura (31) e resistência à flexão (29) e pode, portanto, ser utilizada para confecção 

de infraestruturas de coroas e próteses parciais fixas (PPFs). Mais recentemente, a 

zircônia vem sendo utilizada também para restaurações indiretas monolíticas, de 

modo que as falhas por lascamento, comuns em coroas estratificadas (32), não 

ocorrem (33). A superioridade da resistência mecânica da Y-TZP em relação às outras 

cerâmicas permite inclusive que infraestruturas possam ser confeccionadas em 
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menores dimensões, o que favorece a estética, permitindo maior espessura da 

cerâmica de cobertura (34,35).  

Entre outras razões para as excelentes propriedades mecânicas, destaca-se a 

''tenacificação por transformação de fase''. Quando uma trinca se inicia, os grãos 

presentes naquela região passam da fase tetragonal à monoclínica, com expansão 

volumétrica, para prevenir a propagação da trinca (29).  

O tamanho do grão também influencia o comportamento mecânico da zircônia, 

com temperaturas mais elevadas e tempos de sinterização mais longos, produzindo 

maiores tamanhos de grão. O tamanho crítico do cristal é de aproximadamente 1 

micrômetro, e a zircônia com cristais maiores apresentam estabilidade mais baixa, 

enquanto um tamanho de grão menor gera propriedades mais favoráveis. Além de 

permitir a estabilização da zircônia, a adição de ítria diminui a temperatura de 

sinterização, formando grãos mais finos e menores (36). 

Nas cerâmicas, a fratura geralmente começa a partir de pequenas falhas na 

microestrutura e que podem ser consideradas pequenas fissuras distribuídas na 

superfície ou no volume. A resistência do material depende, portanto, do tamanho do 

maior (ou crítico) defeito em uma amostra. Em acompanhamentos de longo prazo, o 

surgimento de trincas culminando na propagação de fratura da estrutura zircônia 

atinge de 0% a 20% das peças (37–40).  

No início da década de 1920, Griffith postulou que a propagação de uma trinca 

em materiais frágeis ocorre quando há energia de deformação elástica suficiente no 

entorno de uma trinca crescente para formar duas novas superfícies (41). Na década 

de 1950, Irwin baseou-se no trabalho de Griffith para associar a extensão da fissura a 

uma "taxa de liberação de energia" (42). A abordagem de Irwin possibilitou previsões 

de resistência com base em cálculos de resistência à fratura que relacionam a 

extensão da trinca aos tamanhos das trincas ou "falhas" preexistentes em um material. 

Nenhum material é perfeitamente homogêneo e todos contêm algum tipo de 

descontinuidade em alguma escala. Essas descontinuidades podem ser poros, 

inclusões, microfissuras distribuídas e associadas a limites de grãos ou mudanças de 

fase durante o processamento, regiões de deslocamentos ou pequenas variações 

químicas ou muitas outras variantes e combinações possíveis. Podem também 



 
 
36 

ocorrer falhas distribuídas na superfície, como trincas, intrínsecas ao material ou à 

maneira como foi processado e são distribuídas de alguma forma por toda a superfície 

ou volume do material (43). 

As propriedades mecânicas das zircônias são de grande importância para 

determinar sua confiabilidade clínica. Embora existam outras propriedades mecânicas 

para descrever a fratura em cerâmicas dentais, os testes de resistência são 

conhecidos no campo da ciência dos materiais por fornecer, além dos valores de 

tensão na falha, informações sobre a natureza da microestrutura, tensões residuais, 

tamanho do defeito, tipo e distribuição no material, ajudando a determinar as 

indicações para as quais o material pode ser usado. Consequentemente, uma alta 

resistência à flexão indica a capacidade do material em resistir às tensões 

desenvolvidas sob carga oclusal, mesmo após tratamentos de superfície, para 

melhorar sua união a um cimento resinoso (44). 

Ao contrário da tenacidade à fratura, que, em teoria, deve sempre apresentar o 

mesmo valor, independentemente do tamanho do espécime, geometria e método de 

teste, a resistência é bastante descrita pela distribuição dos tamanhos de falha em um 

conjunto de espécimes. Isso, consequentemente, leva a uma dependência da 

distribuição de resistência no tamanho dos espécimes e tipo de teste aplicado (uniaxial 

ou biaxial). Assim, corpos de prova maiores têm uma maior probabilidade de conter 

defeitos limitantes de resistência, resultando em valores de resistência mais baixos do 

que corpos de prova menores testados nas mesmas condições (44).  

Ao avaliar a influência do tipo de teste sobre a resistência à flexão dos materiais 

cerâmicos, autores (45) relataram que, uma vez que as fraturas se iniciam a partir de 

defeitos superficiais, os testes de flexão de 3 e 4 pontos dependem muito de falhas 

na superfície tensionada por tração. E, como a tensão máxima no teste de 4 pontos 

ocorre dentro da região de carga (entre os 2 rolos) na subsuperfície do corpo de prova, 

no teste de 3 pontos, a tensão máxima ocorre apenas na região sob o pistão de carga. 

Assim, o teste de 4 pontos apresenta um maior volume de material sob stress. Isso 

faz com que a possibilidade de se “encontrar” uma falha crítica seja maior, o que se 

mostra vantajoso para materiais friáveis não homogêneos como a zircônia. 
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De acordo com a norma ISO 6872 (46), para cada finalidade clínica, a zircônia 

deve apresentar uma resistência à flexão mínima, dependendo do teste realizado. 

Sendo assim, utilizando como parâmetro o teste de resistência à flexão de 4 pontos, 

para coroas monolíticas unitárias cimentadas adesivamente, o valor mínimo é de 90 

MPa, para coroas cimentadas convencionalmente, ou estruturas cerâmicas de 

próteses anteriores de até 3 elementos de 265 MPa, para estruturas de próteses 

posteriores de até 3 elementos de 410 MPa, e para estruturas de próteses de 4 ou 

mais elementos de 710 MPa. 

Além da composição dos materiais, a natureza do substrato pode influenciar a 

resistência das restaurações cerâmicas (47). Para próteses dentárias, as estruturas 

cerâmicas são comumente unidas ao remanescente dentário (dentina, esmalte), 

resina composta ou metal. Nesse contexto, pesquisadores relataram que diferentes 

substratos apresentam diferenças inerentes aos módulos de elasticidade (dentina e 

resina composta com módulos elásticos próximos a 15 GPa; ligas de titânio 115 GPa; 

e zircônia aproximadamente 210 GPa), entre outras características, como a 

capacidade de adesão. Como as cerâmicas são extremamente friáveis, seu 

desempenho mecânico sob carga intermitente pode ser afetado pelo substrato sobre 

o qual são cimentadas (48). 

2.2 União da zircônia a cimentos resinosos 

A adesão do cimento resinoso às restaurações dentárias indiretas é um fator de 

grande importância para o sucesso clínico.  

Em 2020, autores (49) publicaram uma revisão da literatura, na qual pontuaram 

diversos princípios básicos dos mecanismos de adesão. Segundo os autores, os 

mecanismos primários de qualquer material dentário que se pretende aderir ao tecido 

dentário envolvem área de superfície, inter-travamento micro mecânico e interação 

química. Para uma união clinicamente durável, deve-se sempre almejar o melhor uso 

desses três mecanismos. A umectação adequada da superfície é um requisito 

primário para se alcançar um bom contato interfacial entre o material adesivo e o 

aderente ou substrato. Para que um líquido se espalhe uniformemente por uma 

superfície sólida, a tensão superficial do líquido deve ser menor que a energia livre da 

superfície do substrato. O comportamento de umedecimento da superfície é 
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geralmente determinado por medições de ângulo de contato que idealmente se 

aproximam de zero. Diversos fatores desempenham papel co-determinantes, como 

rugosidade da superfície, energia de superfície, efeitos promotores de ligação, como 

forças capilares, hidrofilia/hidrofobia da superfície e poros na interface que 

enfraquecem a integridade da ligação.  

Diferentemente de outras cerâmicas odontológicas, com sílica na composição, a 

zircônia é um material cristalino que não pode ser condicionado pelo ácido fluorídrico 

(em baixas concentrações). Tais cerâmicas “ácido-resistentes” não expõem uma 

camada de sílica na superfície, porque não há fases vítreas incorporadas e não podem 

ser quimicamente abrasionadas, devido às suas microestruturas estáveis (50,51), o 

que torna mais difícil obter em sua superfície os fatores co-determinantes acima 

citados.  

Por definição, os trialcoxisilanos bi-funcionais contêm dois grupos terminais 

funcionais diferentes, alcóxi e C=C, que podem se conectar a materiais inorgânicos e 

orgânicos, respectivamente. Isso torna o silano um mediador para promover a adesão 

entre a matriz orgânica da resina e o material inorgânico (52). 

A resistência de adesão do silano varia com diferentes materiais. A melhor 

adesão é obtida com sílica, vidro e quartzo, que formam fortes ligações de siloxano 

(Si-O-Si) por meio da condensação com grupos hidroxila superficiais no substrato 

(53). A formação de uma monocamada de silano funcional na superfície dos materiais 

restauradores é um dos fatores críticos para a adesão. Isso minimiza a formação de 

silanos adsorvidos, isto é, um revestimento multicamadas fracamente ligado que afeta 

a resistência adesiva. A espessura de alguns filmes de silano é próxima ao 

comprimento teórico da cadeia de silano de ca. 1,0 nm (54). 

De maneira geral, o desempenho da silanização pode ser afetado por: (a) 

concentração de silano, (b) grupos funcionais de silano (combinando com os grupos 

funcionais de monômero de resina), (c) mistura com silanos de reticulação, (d) pH, (e) 

tempo de hidrólise, (f) temperatura e (g) natureza da mistura de solventes. 

Um agente silano é muito eficaz para unir materiais restauradores à base de 

sílica, como um cimento resinoso, à cerâmica condicionada por ácido. No entanto, no 



 39 

ambiente oral, a união a materiais sem fase vítrea, como zircônia, usando apenas 

silano, não é adequada, pois se degrada gradualmente após um longo período de 

tempo. Isso é, em parte, devido à hidrólise da ligação de siloxano na interface 

(polissiloxano) (55–58). Para melhorar a adesão a tais materiais, um pré-tratamento 

de superfície pode ser a forma mais eficaz de resolver o problema. 

Com isso, vários tratamentos de superfície têm sido propostos para melhorar a 

ligação de cimentos resinosos à zircônia, os dois primeiros já utilizados com 

frequência em laboratórios de prótese e procedimentos clínicos, sendo considerados 

tratamentos de referência (59), e os demais utilizados em estudos que visam melhorar 

a resistência de união da zircônia a cimentos resinosos e sua durabilidade:  

2.2.1 Jateamento com partículas de Al2O3 

O procedimento mais comum para o pré-tratamento de superfície de alguns 

materiais restauradores indiretos é o jateamento com partículas de Al2O3. Este 

procedimento, por um lado, é responsável por limpar e aumentar a rugosidade da 

superfície, o que melhora o embricamento micro mecânico (retenção) (60,61). Por 

outro lado, pode contaminar a superfície com partículas de pó de alumina durante o 

jateamento (62). A quantidade de alumina depositada é diretamente proporcional à 

pressão de jateamento aplicada (63). Após a silanização, ligações Al-O-Si podem ser 

formadas. As ligações são, no entanto, um pouco mais fracas do que -Si-O-Si- e mais 

suscetíveis à hidrólise (64). Uma desvantagem deste método é a indução de danos 

subsuperficiais e a consequente formação de microfissuras na superfície durante o 

impacto das partículas. Isso pode comprometer a resistência mecânica na camada 

superficial que, por sua vez, afeta o desempenho clínico a longo prazo (65). 

2.2.2 Revestimento triboquímico com sílica 

Com o sistema triboquímico RocatecTM (3M ESPE, Seefeld, Alemanha), a 

superfície do substrato é jateada, sob ar comprimido, com pó de alumina revestida de 

sílica. O impacto das partículas produz uma elevação altíssima de temperatura, 

gerando derretimento microscópico da superfície. A área da zona de fusão está 

relacionada à energia cinética das partículas, ou seja, a pressão aplicada (66). O 

impacto das partículas do pó não apenas altera a topografia da superfície, mas 
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também causa o incrustamento na superfície do substrato. Uma superfície revestida 

de sílica é, em seguida, silanizada e cimentada com cimento resinoso. A resistência 

de união alcançada é afetada pela pressão e pelo ângulo do jateamento (67,68). O 

sistema CoJetTM é uma versão do sistema RocatecTM para consultórios odontológicos 

e pode ser usado para reparos intraorais, utilizando partículas de 30 µm. 

2.2.3 Condicionamento por infiltração seletiva 

Nesta abordagem, a superfície da zircônia é revestida com uma fina camada de 

um agente condicionante vítreo. Esse revestimento é então aquecido e as partículas 

de vidro fundido penetram entre os grãos superficiais da zircônia. A tensão superficial 

é desenvolvida e os movimentos dos grãos superficiais geram uma porosidade. Após 

o condicionamento com ácido fluorídrico, as partículas de vidro são removidas. Assim, 

uma superfície de zircônia altamente reativa e retentiva é formada (69,70). Apesar de 

alguns estudos laboratoriais relatarem melhora da resistência de união após o  

condicionamento por infiltração seletiva seguido por uma aplicação de silano (71,72), 

ainda não é claro se, de fato, são formadas Si-O-Zr (adesão química). 

2.2.4 Condicionamento ácido a quente 

Considerando-se a natureza metálica da zircônia pura, pode-se presumir que os 

tratamentos originalmente realizados para o condicionamento de metais ou ligas 

podem ser benéficos para o ataque ácido de elementos de dióxido de zircônio. O 

condicionamento químico a quente foi proposto para este fim, em 2009 (73). A 

possibilidade de realizar este procedimento no consultório odontológico, bem como 

no laboratório, torna esta técnica potencialmente útil para o tratamento da zircônia. A 

aplicação da solução de corrosão a quente resulta em modificações na superfície da 

zircônia e aumento na rugosidade da superfície. A ação dessa solução de ácido 

quente é basicamente um processo de corrosão controlada. A taxa de corrosão 

depende do movimento da solução sobre a superfície da cerâmica e da temperatura 

(geralmente 100° C). Uma vez que os sistemas de cimento resinoso penetram nos 

espaços entre grãos formando travamentos micro mecânicos com o substrato, uma 

resistência superior seria necessária para descolá-lo. 
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2.2.5 Revestimento com alumina nano estruturada 

As nano partículas de alumina são formadas a partir da hidrólise do nitreto de 

alumínio (AlN) aquecido a 75 ◦C, resultando em partículas de nano-boemita. Quando 

este revestimento é aquecido a 900◦C, a boemita passa por uma série de 

transformações de fase, promovendo aumento na área de superfície e melhorando o 

embricamento micro mecânico para a cimentação. Alguns estudos relatam que a 

melhora na resistência de união da zircônia é obtida após o envelhecimento em água, 

mesmo sem a aplicação de silano (74,75). 

2.2.6 Deposição de vapor químico 

No sistema de deposição de vapor molecular, uma mistura de tetraclorosilano 

(SiCl4) e água é aquecida. O vapor passa para a superfície de zircônia em uma câmara 

de vácuo. O silano sofre hidrólise para formar sílica hidroxilada e, como subproduto, 

forma-se gás de cloreto de hidrogênio (HCl). Uma camada de sílica (SixOy) é formada 

na superfície da zircônia. A espessura da camada pode ser ajustada pelo tempo de 

deposição. Com aplicação de silano, este tratamento pode promover uma resistência 

de união durável à zircônia (76). 

2.2.7 Revestimento interno (“coating”) 

A superfície da zircônia é jateada com pó de alumina e revestimento de sílica na 

superfície da zircônia é obtido por fusão térmica. O pó da porcelana, composto 

principalmente de sílica com pequena porcentagem de Al2O3, Na2O e K2O, é 

misturado com água destilada para formar uma pasta e aplicado na superfície da 

zircônia jateada. Em seguida, é aquecido a 800 ◦C com vácuo e seguido de silanização 

(77). 

2.2.8 Revestimento sol-gel 

O princípio básico deste método é a hidrólise de um precursor de silício, na 

maioria dos casos, tetraetoxissilano para formar sol-gel de sílica em meio ácido ou 

alcalino. A hidrólise do tetraetoxissilano produz sílica e etanol como subproduto. O sol- 

gel de sílica deposita-se na superfície do substrato através dos grupos hidroxila da 

superfície e forma o revestimento de sílica (78,79). 
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2.2.9 Revestimento de nano-sílica 

Outros precursores de sílica podem reagir para formar sílica por hidrólise, mas 

em condições mais específicas. O revestimento de sílica foi formado na zircônia pela 

hidrólise de nano partículas de nitreto de silício (SiN) sob um meio alcalino forte com 

aquecimento (80). As nano partículas de sílica hidrolisada se depositam na superfície 

da zircônia e, após a secagem, o revestimento é aquecido a 1400 ◦C para formar o 

revestimento de sílica por condensação das espécies de sílica hidroxilada (80–82). 

2.2.10 Tratamento com plasma 

Um revestimento altamente reativo é formado na superfície da zircônia usando a 

técnica de spray de plasma. A superfície da zircônia é exposta a um fluxo contínuo de 

gás a uma pressão constante em um reator de plasma indutivamente acoplado. Sob 

irradiação de plasma, as moléculas depositadas são convertidas em espécies reativas 

e reagem com a zircônia após a deposição na superfície. Quando o silano é aplicado 

na superfície reativa, ocorre a silanização (7,83–85). 

2.2.11 Irradiação com laser de alta potência 

A superfície do substrato é irradiada com um feixe laser a fim de condicionar a 

superfície, aumentando a área de contato e o embricamento micro mecânico. Com 

lasers de alta potência convencionais, a energia do laser é absorvida e convertida em 

energia térmica. A energia térmica promove a ablação da superfície do substrato e 

produz irregularidades superficiais (27,86–89). Tais mudanças na topografia da 

superfície são capazes de promover aumento da resistência de união (27,90–92). O 

condicionamento de superfície com laser de pulsos ultracurtos será abordado num 

sub-capítulo separado desta revisão. 

Estudos com laser Nd:YAG indicam que o tratamento com uma potência de 1,5 

W é suficiente para criar um padrão de tratamento superficial. Potências maiores são 

capazes de gerar falhas substanciais e perda de material cerâmico (93–95). Em 2013, 

confirmou-se que o tratamento com o laser de Nd:YAG levou à transformação da fase 

tetragonal para monoclínica (96).  
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Trabalhos utilizando laser de CO2 também relataram que a alta temperatura 

promovida pelo laser facilita o derretimento da superfície da zircônia e cria 

microfissuras superficiais. A absorção de luz é influenciada pela pigmentação, 

quantidade de água e aspereza da superfície (97,98). O processo de fusão e re-

solidificação promove mudança de volume no material, criando tensões internas e 

trincas (98).  

Os lasers Er:YAG e Er,Cr:YSGG podem remover partículas superficiais por 

ablação e vaporização (99). Pesquisas mostraram em 2012 (100) que podem ser 

observadas fusão do material cerâmico, formação de microfissuras e mudanças de 

cor e que as micro explosões criam detritos que podem aderir à superfície da cerâmica 

fundida, ligar-se ao cimento resinoso e comprometer a resistência de união. 

Pesquisadores (94,101) relataram que o uso do laser de érbio com menor potência 

pode ser um método viável para o tratamento de superfície da zircônia, apresentando 

rugosidade superficial semelhante ao jateamento com óxido de alumínio.  

A ausência de metodologia para aplicação do laser é um aspecto comum entre 

os estudos pode dificultar o estabelecimento de parâmetros ideais de irradiação em 

revisões da literatura. 

2.2.12 Tratamentos químicos 

Segundo uma revisão sistemática (56), além de métodos mecânicos, a 

associação com métodos químicos de tratamentos de superfície também pode ser 

responsável por aumentar os valores de resistência de união à zircônia. Entre os 

métodos químicos, destaca-se a utilização de primers ou cimentos contendo 

monômeros funcionais em sua composição, principalmente o 10-MDP, uma vez que 

cimentos resinosos à base de MDP tendem a apresentar resultados superiores aos 

de outros tipos de cimentos. 

Embora muitos estudos mencionem a eficácia de ligação do 10-MDP à zircônia, 

pouco se sabia sobre as interações químicas responsáveis por tal eficácia. Um estudo 

de 2017 (102) concluiu que um grupo P-OH da molécula de 10-MDP interage com a 

zircônia, enquanto o outro grupo OH interage com P = O de outra molécula de 10-

MDP vizinha. Neste estudo, quando uma grande quantidade de 10-MDP foi usada, 
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pode-se observar a interação entre diferentes moléculas de 10-MDP através de 

ligações de hidrogênio intermoleculares; portanto, a concentração de 10-MDP deve 

ser otimizada.  

Uma revisão da literatura de 2015 (61) mostrou que, quando apenas agentes 

cimentantes (primers e/ou cimentos) contendo MDP são utilizados, sem nenhum 

tratamento prévio da superfície cerâmica, ocorre uma diminuição significativa da 

resistência de união após envelhecimento de longo prazo com armazenamento de 

água e/ou ciclagem térmica, apesar do desenho retentivo dos preparos realizados. Já 

quando o revestimento triboquímico de sílica (Rocatec, 3M Espe) foi utilizado, em 

conjunto com a aplicação de silano (Monobond S, Ivoclar Vivadent) em combinação 

com cimento de dupla cura contendo MDP (Panavia F, Kuraray) 46,2% das próteses 

parciais fixas com dois retentores de inlay descolaram em apenas 12 meses durante 

a função normal, apesar de um desenho retentivo dos preparos. Com base nesses 

achados e na literatura presente até o momento do estudo, o autor concluiu que, 

embora os cimentos contendo MDP sejam capazes de produzir uma união durável 

com a zircônia abrasionada por jateamento, a camada de sílica impediu que o MDP 

do cimento se ligasse diretamente à superfície de zircônia, explicando a alta taxa de 

falhas adesivas em apenas um ano, apesar de alguns estudos demonstrarem in vitro 

uma união durável (103–105).  

Na última década, alguns autores revisaram o sucesso da cimentação adesiva 

de cerâmicas de alta resistência (alumina e zircônia). Em 2015 (61) foram avaliados  

diversos métodos de cimentação in vitro, mas faltavam dados clínicos de apoio a suas 

conclusões. No entanto, como todos os ensaios clínicos por ele encontrados 

apresentavam resultados promissores, não foi considerada necessária uma 

investigação mais aprofundada de métodos alternativos de tratamento de superfície. 

Pesquisadores revisaram em 2018 (106) a cimentação adesiva com todos os tipos de 

restaurações cerâmicas de alta resistência, incluindo coroas totais e próteses parciais 

fixas convencionais. Altas taxas de sucesso e sobrevivência foram encontradas em 

avaliações de mais de 5 anos. Uma recente revisão sistemática (107) avaliou a 

eficácia clínica dos métodos de união à zircônia e concluiu que próteses fixas em 

zircônia apresentam resultados satisfatórios em relação à longevidade clínica, porém 

o papel da eficácia da adesão nessa longevidade ainda é desconhecido. Segundo os 
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autores, o uso de jateamento com partículas de 50 µm de Al2O3 a 0,10 - 0,25 MPa em 

combinação com cimento resinoso contendo um monômero fosfatado pode ser 

recomendado, na ausência de melhores alternativas disponíveis para utilização 

clínica. 

Tais dados parecem favorecer a utilização clínica de elementos protéticos de 

zircônia. No entanto, um estudo de 2017 (5) mostrou que, apesar de próteses parciais 

fixas de zircônia se mostrarem mais estáveis que outras cerâmicas odontológicas 

como material de estrutura, em relação à fraturas, a perda de retenção foi 

significativamente maior para próteses de zircônia, o que levou a complicações como 

descoloração marginal e cárie secundária. 

Diversos outros estudos chegam a conclusões semelhantes de que: apesar da 

razoável taxa de sobrevivência de próteses em zircônia, o descolamento ainda é 

frequente (incidência de até 15% em 5 anos) (38,40,108,109), do que deixa claro a 

necessidade de se estabelecerem métodos alternativos de tratamento de superfície, 

capazes de aumentar a resistência de união e diminuir as taxas de descolamento de 

elementos protéticos em zircônia. O quadro 2.1 mostra os ensaios clínicos que 

investigaram as taxas de sobrevivência de próteses em zircônia após, no mínimo, 5 

anos.                                  
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Quadro 2.1 - Taxas de sobrevivência de próteses fixas em zircônia cimentadas com cimentos resinosos 
em estudos clínicos randomizados (RCT) e com acompanhamento mínimo de 5 anos. 
Estudos ordenados do menor para o maior por tempo de acompanhamento 

 

Artigo Tipo de 
restauração Protocolo adesivo Acompanhamento Taxa de 

sobrevivência 
Sailer et 
al., 2007 

(110) 

Prótese parcial 
fixa de 3 a 5 
elementos 

Jateamento com Al2O3, 110 
µm, cimento auto-adesivo com 

10-MDP ou sem MDP. 
5 anos 73,90% 

Sorrentino 
et al, 2012 

(111) 

Prótese parcial 
fixa de 3 

elementos 

Cimento auto-adesivo sem 
MDP 5 anos 100% 

Sasse et 
Kern, 
2013 
(112) 

Prótese fixa 
cimentada com 
resina – retentor 

único 

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo com 

10-MDP; - Primer de zircônia + 
cimento resinoso sem MDP. 

5 anos 89,40% 

Chaar et 
Kern, 
2015 
(113) 

Prótese fixa 
retida com inlay 

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo com 

10-MDP 
5 anos 95,80% 

Suarez et 
al., 2019 

(114) 

Prótese parcial 
fixa  

Revestimento triboquímico de 
sílica, silano, cimento auto-

adesivo  sem MDP. 
5 anos 100% 

Sasse et 
Kern, 
2014 
(115) 

Prótese fixa 
cimentada com 
resina – retentor 

único 

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo com 

10-MDP 
6 anos 91,10% 

Bömicke 
et al, 2019 

(116) 

Prótese fixa 
cimentada com 
resina – retentor 

único 

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo sem 

MDP. 
9 anos 50% 

Ioannidis 
et  Bindl, 
2016 (37) 

Prótese parcial 
fixa  

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo com 

10-MDP 
10 anos 85% 

Rathmann 
et al., 

2017 (39) 

Prótese fixa 
retida com inlay 

Revestimento triboquímico de 
sílica, silano, cimento auto-

adesivo com 10-MDP ou sem 
MDP. 

10 anos 12,1% 

Kern et 
al., 2017 

(38) 

Prótese fixa 
cimentada com 
resina – retentor 

único 

Jateamento com Al2O3, 50 µm 
+ cimento auto-adesivo com 

10-MDP; Primer de zircônia + 
cimento resinoso sem MDP. 

10 anos 98,20% 

Sailer et 
al., 2018 

(40) 

Prótese parcial 
fixa  

Jateamento com Al2O3, 110 
µm + cimento auto-adesivo 

com 10-MDP 
10 anos 91,30% 

Fonte: a autora 
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Além da resistência de união, estudos in vitro mostram que as propriedades 

mecânicas finais da zircônia também dependerão muito da introdução de danos na 

superfície após o processamento (117,118). Métodos de asperização como 

jateamento com Al2O3 geram aumento na rugosidade superficial, necessário para a 

cimentação adesiva, e podem geram também aumento na transformação tetragonal 

em monoclínica induzida por estresse (maior quantidade de fase monoclínica na zona 

de superfície), resultando em um aumento da tensão compressiva da superfície 

protetora, que inibe propagação de fissuras e aumenta significativamente a resistência 

à flexão (11,119). Embora efeitos controversos do jateamento na resistência à flexão 

da zircônia dental tenham sido relatados, uma recente revisão sistemática e meta-

análise (120) confirmou que o jateamento com Al2O3 melhorou significativamente a 

resistência à flexão da cerâmica 3Y-TZP. 

Com o passar do tempo, porém, a resistência à flexão inicialmente aumentada 

diminui a uma taxa mais alta em elementos jateados do que em materiais não jateados 

(121,122). Como resultado, após o envelhecimento da 3Y-TZP, não há diferença 

significativa na resistência à flexão de materiais jateados e não jateados. Além disso, 

alguns pesquisadores têm defendido que a 3Y-TZP jateada pode ser mais susceptível 

à degradação por baixa temperatura (12,35). Também há evidências mostrando que 

um aumento excessivo do conteúdo da fase monoclínica (> 12% - 25%) (20) está 

diretamente relacionado com a degradação da zircônia (11–13). Assim, ainda não se 

sabe se existem melhores maneiras de usinar a zircônia para aumentar sua 

rugosidade e adesão superficial, sem aumentar seu conteúdo de fase monoclínica. 
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2.3 Lasers de pulsos ultracurtos 

Diversos métodos de irradiação com laser foram desenvolvidos para melhorar a 

topografia da superfície de estruturas protéticas e o embricamento mecânico de 

cimentos resinosos. Tais métodos permitem o controle e a reprodutibilidade dos 

padrões topográficos da superfície, uma vez que os parâmetros podem ser ajustados 

para cada material e aplicação.  

Estudos anteriores relataram o uso de vários tipos de lasers para melhorar a 

adesão de zircônia aos cimentos de matriz de resina: Nd:YAG (96), Er:YAG (88), CO2 

(123), Er,Cr:YSGG (124) e Nd:YVO4 (25). Em muitos dos estudos, os lasers se 

mostraram capazes de aumentar a resistência de união entre a zircônia e os cimentos 

resinosos. No entanto, a irradiação também foi responsável por promover trincas nas 

superfícies e aumentar a quantidade de fase monoclínica, o que pode ser 

considerados prejudicial para o desempenho mecânico das estruturas protéticas sob 

condições de fadiga (125).  

Na ablação de tecidos/materiais duros com lasers de alta potência, o intervalo de 

tempo entre dois pulsos consecutivos de um laser pulsado permite a redução da 

temperatura na superfície irradiada e diminui danos térmicos. A partir disso, o 

condicionamento com lasers de pulsos mais curtos deve surgir como alternativa para 

remover pequenas quantidades de material sem danificar as superfícies adjacentes. 

Lasers de pulsos ultracurtos têm sido usados em diversos estudos com resultados 

promissores, tanto para usinagem quanto para micro texturização da 3Y-TZP em seu 

estado final sinterizado (25,27,126–131). De fato, estas avaliações indicam que a 

duração do pulso desempenha um papel determinante no processo de ablação dos 

materiais. Pulsos ultracurtos são capazes de promover a ablação de materiais em 

suas camadas superficiais muito finas, produzindo superfícies quase livres de defeitos 

(sem aquecimento excessivo e microfissuras). 

Os lasers de pulsos ultracurtos têm durações de pulso na ordem de pico e 

femtossegundos (1 ps=1.10-12 s e 1 fs=1.10-15 s). Seu uso na odontologia foi relatado 

pela primeira vez em 1995 (132), para ablação de tecido dental. Neste estudo, o LPUC 

foi citado como uma alternativa viável para a remoção seletiva de tecido cariado. Já 

houve relato na literatura de um laser com duração de pulso ainda mais curto (133), 
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que apresentou pulsos com duração de 80 atossegundos (1,10-18 s), porém ainda não 

indicado para aplicação na odontologia.  

A redução de danos térmicos aos materiais irradiados que se observa com os 

LPUC é baseada no aspecto não térmico da ablação. Quando a luz laser é direcionada 

para o substrato-alvo, a energia extremamente intensa do laser promove uma 

ionização e subsequente avalanche de elétrons na superfície, gerando um aumento 

de pressão e temperatura, que excede o limite para quebra óptica induzida por laser 

(acima de 107 W / cm2 e até 1015 W / cm2) (134). Como a duração de um pulso de 

laser de femtossegundo é extremamente curta (1 bilionésimo de segundo), o calor 

gerado não pode se difundir no material (135). Ocorre uma onda de choque que se 

propaga incialmente no substrato e enfraquece conforme aumenta-se a distância. 

Assim, o material irradiado é ejetado rapidamente, consumindo grande parte da 

energia absorvida. Por isso, uma ablação eficiente é alcançada sem que se forme 

calor residual significativo, evitando danos térmicos e mecânicos ao material 

subjacente (136,137). Como consequência, plasma é formado por uma mistura de 

partículas de carga positiva (íons), negativa (elétrons) e diversas partículas sem carga 

elétrica liberadas pelo processo de ablação. Entre estas partículas podem estar 

presentes radicais livres e fragmentos atômicos ou moleculares em altas 

concentrações, que são extremamente reativos.  

Este mecanismo de ablação de sólidos por pulsos intensos de laser é descrito de 

forma analítica (137). É extremamente preciso, independente do comprimento de 

onda do equipamento e ocorre principalmente por meio de fotodisrupção e ablação 

induzida por plasma, também chamada de “ablação a frio”. Ele consiste na interação 

entre essas partículas altamente reativas e a superfície do material irradiado, 

induzindo ionização adicional do material e essa característica altamente reativa do 

plasma pode prejudicar o processo de ablação por interferir na interação da luz com 

a superfície do substrato (138). No entanto, a produção de plasma é considerada uma 

consequência da ablação com laser de duração de pulso de pico e femtossegundos, 

e não sua causa, uma vez que se inicia alguns nanossegundos após a irradiação, 

quando o pulso do laser já não está mais incidindo sobre a superfície. Sendo assim, 

espera-se que a influência negativa do plasma sobre a ablação aconteça apenas em 
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lasers com duração de pulso mais longos (centenas de picossegundos e 

nanossegundos).  

Como se sabe, há um limite acima do qual os materiais são submetidos à 

ablação. Em diversos estudos (21,139–141) relata-se que o limiar de ablação depende 

de vários fatores, como propriedades dos materiais e parâmetros do laser. Os 

materiais serão submetidos à ablação por LPUC antes que o calor se espalhe para a 

região não processada devido à escala de tempo ultracurta, que torna possível o 

resfriamento. Um estudo (142) demonstrou que a propagação do calor pode ser 

diminuída através do aumento da taxa de repetição do laser de femtossegundo e a 

energia do pulso pode ser reduzida, enquanto o número de pulsos é aumentado, sem 

a redução da eficiência da ablação. Autores (143) descobriram que diferentes taxas 

de repetição levam a diferentes efeitos sinérgicos na ablação e na rugosidade da 

superfície do substrato irradiado.  

Lasers de pulsos ultracurtos têm sido reconhecidos como uma ferramenta 

promissora, tanto para usinagem quanto para micro texturização de estruturas de 3Y-

TZP em seu estado sinterizado (126,127). O primeiro processo se refere à usinagem 

de elementos restauradores a partir de blocos CAD-CAM, bem como de implantes 

dentários (126,144) e o segundo refere-se à criação de padrões de escala micro ou 

nanométrica na superfície interna de restaurações para melhorar a adesão (24,25) na 

superfície externa dos implantes dentários para melhorar/acelerar a osseointegração 

(145,146). A remoção eficiente de material pode ser alcançada pela irradiação da 3Y-

TZP com laser com durações de pulso de algumas dezenas de nanossegundos (ns) 

a femtossegundos (fs), o que resulta em taxas de remoção de material que variam de 

1,3 - 2,1 mm3/min (144,147). Mesmo que taxas de remoção de material bastante 

semelhantes sejam obtidas com pulsos de nanossegundos mais longos, a 

texturização com pulsos mais curtos (ou seja, dezenas a centenas de pico- ou 

femtossegundos) resulta em melhor qualidade da superfície, sem microfissuras (147–

149) e também aumenta sua hidrofilia (150). Já pulsos mais longos (ou seja, dezenas 

de ns) resultam claramente em derretimento do material na superfície, uma vez que 

se trata de um processo térmico, envolvendo altas temperaturas (151,152). 

Ainda não há na literatura estudos sobre o uso clínico dos lasers de pulsos 

ultracurtos em Odontologia. No campo da Medicina, entretanto, seu uso já é frequente 
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em Oftamologia e cirurgias vasculares. O quadro 2.2 mostra os estudos in vitro na 

literatura atual que utilizam LPUC para melhorar a união da zircônia a um cimento 

resinoso. 

Quadro 2.2 - Estudos in vitro mostrando os diferentes tipos e parâmetros de laser utilizados na literatura 
atual como tratamentos de superfície da zircônia para melhorar sua resistência de união a 
um cimento resinoso 

Artigo Técnicas testadas Cimento 
utilizado Parâmetros do laser Resultado 

Lasers convencionais 

Lin Y et 
al, 2013 

(89) 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃ e 
nove grupos de laser 

de Er: YAG, 
subdivididos pela 

aplicação de 
diferentes 

intensidades de 
energia (100, 200 ou 
300 mJ) e tempos de 
irradiação (5, 10 ou 

15 segundos). 

Monobond 
Plus  + 
Panavia 

F2.0 

Laser de Er:YAG (2940 
nm), com 100, 200, ou 300 

mJ por 5, 10, ou 15 s. 

A irradiação com laser 
não pôde melhorar 

resistência de união da 
cerâmica ao cimento 

resinoso. Aumentar as 
intensidades de 

irradiação e estender o 
tempo de irradiação não 

trazem benefícios na 
adesão da cerâmica e 

podem provocar 
defeitos no material. 

Meryem 
Gülce 

Subaşı & 
Özgür 
Inan, 
2014 
(153) 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃, 
revestimento com 
sílica, laser de Er : 

YAG e jateamento  + 
laser. 

Rely X 
U200 

Er:YAG (2940 nm) com 
fibra óptica (diâmetro, 1,3 

mm), perpendicular à 
superfície a uma distância 
de 1 mm, com irrigação de 
água e resfriamento a ar 

por 15 s, 400 mJ, 10 Hz, 4 
W e largura de pulso de 

100 μs. 

Todos os tratamentos 
de superfície, exceto a 

irradiação a laser, foram 
adequados para o 

tratamento da cerâmica 
de zircônia. A seleção 

do cimento foi 
considerada mais 

importante do que o 
tratamento de 

superfície, e cimentos 
contendo monômero 

fosfatados foram 
adequados para 

cimentar zircônia. 

Kasraei 
S et al, 
2015 
(92) 

Controle negativo, 
irradiação com laser 

de CO2, ou com laser 
Nd: YAG. 

Ketac Cem 
Plus, 
RelyX 

Unicem ou 
MultiLink 
Automix. 

Laser de CO2 (λ = 10,6 
µm), ponta de cerâmica 

oca de 600 µm de 
diâmetro em um ângulo de 
90 °, a 3W, modo pulsado, 
100 Hz e duração de pulso 

de 160ms, a 
aproximadamente 1 mm 

da superfície, com 
refrigeração de ar; Laser 

de Nd:YAG (λ = 1064nm), 
com potência de 2W, 
duração de pulso de 

300µs, energia de pulso 
de 100mJ e 20Hz. A 
energia do laser foi 

fornecida por fibra óptica 
de 300 µm de diâmetro, 

 
 

A durabilidade da 
resistência de união 

melhorou com o 
tratamento de superfície 

com laser CO2 e 
Nd:YAG da zircônia. 
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sem spray de água ou 
resfriamento de ar.  

continua 

Gomes 
AL, et al, 

2015 
(88) 

 
 
  

Controle negativo, 
revestimento com 
sílica (Rocatec), 

irradiação com laser 
de Er: YAG (2940 nm, 

200 mJ; 10 Hz) e 
laser seguido por 

Rocatec. 

Variolink II 

Er:YAG (2940 nm), 
perpendicular à superfície 
a 5 mm de distância, 10 

Hz e 200 mJ/s. 

Quando um cimento 
resinoso contendo 10-
MDP foi utilizado sobre 

uma zircônia tratada 
com Rocatec, a 

termociclagem não 
influenciou 

negativamente a 
resistência de união, 

independentemente da 
irradiação com laser de 

Er: YAG. 

Liu L et 
al, 2015  

(86) 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃ e 
nove grupos de 

irradiação com laser 
de Nd:YAG, divididos 
pela aplicação com 
diferentes potências 

de saída (1, 2 ou 3 W) 
e tempos de 

irradiação (30, 60 ou 
90 s). 

Monobond
 Plus + 
Multilink 
Automix 

Laser de  Nd:YAG, com 1, 
2, ou 3 W, por 30, 60, 

oru90 s 

A irradiação com laser 
de Nd:YAG não 

aumentou a resistência 
de união da cerâmica. O 
aumento da potência e 
do tempo de irradiação 
não pode induzir uma 
maior resistência de 
união da cerâmica e 

pode gerar defeitos no 
material. 

Rona N 
et al, 
2017 
(154)  

Jateamento com 
partículas de Al₂O₃+ 
silano, revestimento 
com sílica + silano, 
Laser de Er:YAG + 

silano, usinagem por 
descarga elétrica + 

silano. 

Monobond 
Plus + 

Variolink II 

 
Amostras revestidas com 

pó de grafite para aumento 
da absorção do laser e 
irradiadas com laser de 
Er:YAG a 2 W (200 mJ / 

10 Hz) por 10 s. 

O processo de 
usinagem por descarga 

elétrica melhorou a 
resistência de união e 

não prejudicou a 
resistência à flexão do 

material, ao contrário do 
tratamento com laser. 

Yildirim B 
et al, 
2019 
(87)  

Controle negativo, 
revestimento 

triboquímico de sílica, 
primer de zircônia à 

base de MDP, 
revestimento com 

nitreto de 
nanoalumínio e 

irradiação com laser 
Er:YAG. 

Panavia 
F2.0 ou 

Clearfil SA 
Luting 

Laser de Er:YAG a uma 
distância de 1 mm, 200 

mJ, 200 W, por 15 s, sob 
refrigeração com água. 

A adesão foi melhorada 
após o revestimento 
triboquímico de sílica 
em comparação ao 
primer de zircônia 

sozinho, revestimento 
com nitreto de 

nanoalumínio ou 
aplicações de laser. 

Altan B 
et al, 
2019 
(90) 

Controle negativo, 
condicionamento 
ácido, jateamento 
com partículas de 

Al₂O₃, jateamento + 
laser de Er: YAG, 
laser de Er: YAG e 

CoJet. 

Panavia F 
2.0 

 
Laser de Er:YAG (2940 

nm), a 4W, 10 Hz, energia 
de 400 mJ, largura de 

pulso de 100 µs, 
perpendicularmente à 
superfície com uma 

distância de 10 mm e as 
superfícies foram 

irradiadas com irrigação de 
água por 15 s. 

De maneira geral, os 
grupos tratados com 
CoJet exibiram maior 
resistência de união, 

seguidos pelos grupos 
de jateamento + laser e 

apenas jateamento.  

  

continuação 

continua 
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Saade 
J et al, 
2020 
(91) 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃, 
irradiação com laser de 

Er, Cr: YSGG, 
condicionamento por 
infiltração seletiva. 

Panavia 
F 

 Laser de Er Cr YSGG por 2 
minutos, com potência de 
5,5 W, 20 Hz com energia 

de 100 mJ. 

 
Uma diminuição 
significativa na 

resistência de união foi 
observada nos grupos 
jateamento e laser em 

48 semanas de 
armazenamento de 

água e esterase, 
enquanto o grupo de 

infiltração seletiva foi o 
menos afetado pelo 

envelhecimento. 
Lasers de pulsos ultra-curtos 

Kara O, 
et al, 
2015 
(155) 

Lasers de 
femtossegundo (FS), 
Nd: YAG, Er: YAG. 

Multilink, 
Panavia 

F, ou 
RelyX 
U100 

Laser FS (800 nm) a 400 
mW / pulso, com pulsos a 

90 fs e taxa de repetição de 
1 kHz; Laser Nd:YAG com 

fibra óptica (300 mm de 
diâmetro) 

perpendicularmente à 
superfície da cerâmica a 
uma distância de 1 mm, 
com energia de pulso de 

100 mJ, pulso de 20 Hz / s, 
configuração de potência de 
2 W, densidade de energia 
de 141,54 J / cm2 e 150 µs 
de duração do pulso; Laser 
Er:YAG perpendicularmente 

à superfície cerâmica a 1 
mm de distância, com água 

e ar resfriados por ar 
ajustável e spray de água, 
com energia de pulso de 

300 mJ, pulsos de 20 Hz / 
seg, configuração de 

potência de 6 W e duração 
de pulso de 75 µs. 

O laser de FS é um 
tratamento de superfície 
eficaz para aumentar a 
resistência de união da 

zircônia.  

Esteve
s-

Oliveira 
M et al, 
2016 
(24) 

 
Jateamento com 

partículas de Al₂O₃, 
revestimento com 

partículas de SiO₂, dois 
irradiados com laser de 
pulsos ultracurtos, um 
com 10 repetições de 

varredura (L10) e outro 
com 20 (L20). 

Monobon
d Plus + 
Panavia 

F2.0 

 
L10: laser de pulsos 

ultracurtos (1030 nm), 
varrendo a superfície 10 

vezes, 2,3 J / cm², duração 
de pulso de 6 ps; L20: laser 
de pulsos ultracurtos (1030 

nm, varrendo a superfície 20 
vezes, 2,3 J / cm², duração 

de pulso de 6 ps. 

A irradiação com laser 
de pulsos ultracurtos 

aumenta 
significativamente a 

resistência de união da 
zircônia ao cimento 

resinoso. 

  

continuação 

continua 
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Vicente 
M et al, 
2016 
(129) 

 
 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃ de 
25 μm; revestimento 
com sílica; irradiação 

com laser de 
femtossegundo (800 

nm, 4 mJ, 40 fs / pulso, 
1 kHz, 20 mm); e 

irradiação com laser de 
femtossegundo 

(mesmos parâmetros, 
com 40 mm). 

Panavia 
F oou Re
lyX Unice

m 

 
 

Irradiação com laser de 
femtossegundo (800 nm), 4 

mJ, 40 fs / pulso, 1 kHz, 
resultando em um ponto de 

diâmetro de 
aproximadamente 20 mm. A 

energia do pulso foi de 
0,015 mJ, a velocidade de 
varredura 0,25 mm / s e a 
distância de varredura 20 

mm; Irradiação de laser de 
femtosegundo como 

descrito no grupo anterior, 
com varredura de 40 mm. 

 
 

A irradiação com laser 
de femtossegundo pode 
ser uma alternativa aos 

tratamentos de 
superfície 

convencionais para 
obter a adesão 

adequada de zircônia e 
cimentos resinosos. A 
irradiação a laser de 
femtossegundo na 

etapa 40 é preferível 
porque é mais eficiente 

e rápida. 

Yucel 
MT et 

al, 
2018 
(156) 

Laser de Er: YAG, laser 
de femtossegundos e 

jateamento com 
partículas de Al₂O₃. 

Monobon
d Plus + 
Multilink 
Speed 

(MS) ou 
Multilink 
N (MN) 

 
 

Laser de Er: YAG com 1,3 
mm de diâmetro, 

perpendicular à superfície, a 
1 mm de distância e 

resfriamento com ar, 4 W de 
potência, taxa de repetição 
de 10 Hz, energia de pulso 

de 400 mJ e largura de 
pulso de 100 μs; Laser de 

femtossegundo (800 nm), a 
700 mW / potência de pulso, 
duração de pulso de 90 fs e 
taxa de repetição de 1 kHz, 

a 300 mm / s. 

O jateamento e o laser 
de femtossegundo 

foram mais eficazes do 
que o tratamento com 

laser de Er: YAG. 

Yucel 
MT et 

al, 
2018 
(27) 

 Controle negativo; 
superfície espiral 

usando um feixe de 
laser de femtosegundo 
com ângulo de 90 ° ou 

30 °; Superfície 
quadrada quadriculada 

usando um feixe de 
laser de 

femtossegundo com 
ângulo de 90 ° ou 30 °;  

Superfície circular 
usando feixe de laser 

de femtossegundo com 
ângulo de 90 ° ou 30 °. 

Monobon
d Plus + 
Multilink 
Implant 

Laser de 800nm, a 700 mW 
por pulso, duração de pulso 
de 90 fs e taxa de repetição 
de 1 kHz, fluência calculada 
como 3,88 × 102 J / cm2 e a 

intensidade como 1,375 × 
1015 W / cm2. 

Os maiores valores 
médios de resistência 
de união foram obtidos 
com superfícies espiral 
e quadriculada usando 
um feixe de laser de 

ângulo de 30 °. 

  

continuação 

continua 
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Ruja 
MA et 

al, 
2019 
(25) 

Controle negativo, 
jateamento com 

partículas de Al₂O₃, 
revestimento 

triboquímico de sílica 
ou irradiação com 
laser: pontos de 

superfície com pulsos 
múltiplos, com 

espaçamento de 2,5μm 
(8mJ, 10kHz) ou linhas 
de superfície de laser 
com pulso único, com 
espaçamento de 2,5 
μm (4mJ, 6,7 kHz). 

Variolink 
II 

 
 

Laser ultrarrápido de Nd: 
YVO4 (1064 nm), duração 
de pulso de 10 ps. Padrão 

de pontos, com 
espaçamento de 2,5 μm 

entre os pontos em qualquer 
direção, 8mJ, 10 kHz, 

pulsos múltiplos; Padrão de 
linhas, com espaçamento de 
2,5m entre as linhas, 4mJ, 

6,7 kHz, pulso único. 

 
 

A capacidade do laser 
de pulsos ultracurtos de 
alterar a morfologia da 

superfície Y-TZP, 
aumentar a 

molhabilidade e 
resistência de união 

sem aumentar o 
conteúdo de fase 

monoclínica sugere seu 
potencial para melhorar 

a adesão ao cimento 
resinoso subjacente e 

ao dente sem 
comprometer a 

resistência do material. 
Fonte: a autora 
*Nota-se que, quando pulsos super ou ultra-curtos são utilizados, os resultados relativos à resistência 
de união dos grupos laser são mais favoráveis. 
 
 

Embora haja evidências claras de que a texturização com laser de pico e 

femtossegundo pode melhorar tanto a resistência de união (24,25) às restaurações, 

quanto a osseointegração a implantes dentários de zircônia (145,146), poucos 

estudos  investigam a influência desse tipo de micro texturização de superfície em 

uma das propriedades mais importantes da zircônia: sua resistência à flexão 

(10,157,158). Como no caso das irradiações com laser, a alteração dos parâmetros 

de irradiação pode causar efeitos totalmente diferentes no material irradiado, é de 

fundamental importância avaliar a influência de diferentes parâmetros nas alterações 

nas propriedades mecânicas da zircônia. Foi demonstrado, por exemplo, que pulsos 

mais longos (10-60 ns) promoveram diminuição significativa na resistência à flexão da 

3Y-TZP (152,159). Por outro lado, pulsos na faixa de pico e femtossegundos 

mostraram manter a resistência à flexão da zircônia no mesmo nível do material não 

irradiado (sinterizado) (147,149). Assim, há uma tendência clara para uma melhora na 

qualidade de superfície e manutenção da resistência à flexão com a irradiação com 

lasers de ps e fs. No entanto, não apenas a duração do pulso, mas também o tipo e a 

geometria dos padrões de superfície criados podem influenciar a resistência à flexão. 

  

conclusão 



 
 
56 

Até onde sabemos, especialmente a influência direta de diferentes padrões de 

superfície na resistência à flexão da 3Y-TZP não foi estudada antes. Visto que, em 

primeiro lugar, esta influência não foi esclarecida ainda e, em segundo lugar, 

diferentes padrões de superfície foram usados em estudos anteriores 

(25,126,144,152,159), uma comparação entre os estudos de micro texturização da 

superfície da zircônia com a laser é extremamente difícil. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

Os objetivos do presente estudo foram: 

(1)  Revisar sistematicamente a literatura e os dados de resistência de união 

para identificar a influência que pré-tratamentos químicos e mecânicos têm 

na resistência de união de cimentos resinosos à zircônia em diferentes 

condições de envelhecimento. 

(2) Avaliar a superfície de uma zircônia tratada com LPUC, com três diferentes 

padrões de ablação; 

(3) Avaliar a resistência de união a longo prazo de uma zircônia tratada com 

LPUC a um cimento resinoso dual; 

(4) Avaliar o comportamento mecânico da zircônia tratada com LPUC, em 

comparação com o jateamento com partículas de Al2O3 e com o controle 

negativo. 

As hipóteses testadas foram as seguintes: 

(1) Não há diferença significativa entre tratamento convencional de superfície de 

zircônia (3Y-TZP), como o jateamento com óxido de alumínio, e a micro texturização 

de superfície com um laser de pulsos ultracurtos em relação à rugosidade. 

(2) Não há diferença significativa nos valores de resistência de união de um cimento 

resinoso de dupla cura a superfícies de zircônia (3Y-TZP) tratadas 

convencionalmente, àquelas condicionadas (micro texturizadas) com um laser de 

pulsos ultracurtos. 

(3) Não há diferença significativa entre os tratamentos convencionais da superfície de 

zircônia (3Y-TZP), como o jateamento com óxido de alumínio  e a micro texturização 

de superfície com um laser de pulsos ultracurtos em relação à resistência à flexão. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

Uma zircônia usinável em CAD/CAM parcialmente sinterizada de 3 mol% Y-

TZP (Y-TZP, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha), contendo aproximadamente 

91-94% em massa de óxido de zircônio tetragonal, aproximadamente 5% em óxido de 

ítrio, além de < 3% em óxido de háfnio, < 1% alumínio e óxido de silício foi empregada 

neste estudo. Após a sinterização de acordo com as instruções do fabricante (1530°C 

/2h), grãos de zircônia de um tamanho médio de 0,72 μm (± 0,08 μm) foram obtidos 

(160). O quadro 4.1 mostra os outros materiais utilizados neste estudo. 

Quadro 4.1 - Materiais utilizados e suas composições  

Material Componentes Composição Principal* Fabricante 
In-Ceram 
YZ 

Blocos pré-sinterizados 
usináveis para sistema 
CAD/CAM  

ZrO2 (<94%),  Y2O3 (<6%), 
HfO2 (<4%), Al2O3 (<1%), 
Si2O3 (<1%) em peso 

Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Alemanha 

Tetric Evo 
Ceram  

Cápsulas de 3g, cor A3 BisGMA, UDMA e outros 
dimetacrilatos (16,8%) 
Bário, trifluoreto de itérbio, 
óxido misto (48,5%)  
Pré-polímeros (34%) Aditivos, 
estabilizadores e catalisadores 
(0,7%) Pigmentos (<0,1) 

Ivoclar Vivadent GmbH, 
Schaan, Liechtenstein 

Panavia 
F2.0 

Pasta – A  
Pasta - B 

BPEDMA/MDP/DMA/ 
Ba–B–Si–resina cont. sílica  

Kuraray Noritake Europe 
GmbH, Frankfurt am 
Main, Alemanha 

Clearfill 
Ceramic 
Primer 

Líquido do primer 3-MPS, 10-MDP, etanol Kuraray Noritake Europe 
GmbH, Frankfurt am 
Main, Alemanha 

Fonte: a autora 
BisGMA, bisfenol-A-diglicidilmetacrilato; BPEDMA, bisfenol-A-polietoxi dimetacrilato; UDMA, uretano-
dimetacrilato; MDP, 10- di-hidrogenofosfato de metacriloiloxi-decilo; Al, alumínio; B, boro; Ba, bário; Si, 
silício; Zr, zircônio; Y, ítrio; O, oxigênio. 
*De acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes 
 

4.2 Métodos 
 
 

Quatro etapas separadas foram realizadas: uma revisão sistemática da literatura 

sobre adesão de zircônia a cimentos resinosos (Fase 1 - Revisão Sistemática), um 

estudo piloto, para definir os parâmetros de irradiação com laser (Fase 2 - Piloto);  um 

estudo investigando a adesão da zircônia a um cimento resinoso dual em longo prazo 

(Fase 3); e uma avaliando a resistência à flexão e as alterações da fase cristalina da 

zircônia tratada (Fase 4).  
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Para a Fase 3, blocos de 10 x 10 x 5 mm3 foram preparados a partir do material 

cerâmico para os testes de resistência de união. As amostras foram polidas com 

discos de carbeto de silício úmido usando uma máquina de polimento (gramatura 

FEPA: 600, 1200, 2400; Saphir 360, ATM, Mammelzen, Alemanha). Depois disso, os 

blocos foram limpos em cuba ultrassônica (Bransonic 12, Branson Ultrasonics, 

Danbury, EUA), com água destilada, por 5 min para remover qualquer contaminação 

e, em seguida, sinterizados de acordo com as instruções do fabricante (aquecimento: 

17 K/min, temperatura final: 1530oC por 2h, resfriamento 5 K/min). 

Para o Estudo Piloto (N = 55) e a Fase 4 (N = 160), (teste de flexão de quatro 

pontos), foram preparadas 215 barras de 21 x 4 x 2,1 mm3 a partir da mesma zircônia 

utilizada na fase 3. 

4.2.1 Fase 1 – Revisão sistemática   

Com o objetivo de explorar a literatura existente no tema de tratamentos de 

superfície para melhora da resistência de união em zircônias odontológicas e 

estabelecer os métodos mais adequados atualmente disponíveis no mercado para tal 

fim, uma revisão sistemática da literatura foi realizada, com a seguinte pergunta: Qual 

a melhor estratégia de tratamento de superfície de zircônia para melhorar a adesão 

ao cimento resinoso?  

Esta revisão sistemática foi relatada de acordo com a extensão PRISMA-NMA e 

foram registradas no International Prospective Register of Systematic Reviews 

(PROSPERO) (PROSPERO 2020 CRD42020188641; disponível em: 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42020188641). 

4.2.1.1 Estratégia de busca 

Uma busca sistemática da literatura sobre adesão de zircônia foi realizada 

usando os seguintes bancos de dados eletrônicos: MEDLINE/PubMed, Web of 

Science e Scopus. A literatura cinzenta (Opengrey) e as listas de referência de textos 

completos identificados também foram selecionados para recuperar estudos 

relevantes adicionais que possam cumprir os critérios de inclusão. Nenhuma restrição 

foi colocada quanto ao idioma ou ano de publicação. A última pesquisa foi realizada 

em 08 de maio de 2020. 
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Uma estratégia de busca foi desenvolvida para o banco de dados 

MEDLINE/PubMed e então adaptada para os outros com base na seguinte pergunta 

PICO: "Qual a melhor estratégia de tratamento de superfície de zircônia para melhorar 

a adesão ao cimento resinoso?" Os resultados das diferentes bases de dados foram 

verificados manualmente para localizar e eliminar estudos duplicados. A estratégia de 

busca completa é mostrada abaixo: ((Y-TZP OR “Yttria-Stabilized Tetragonal Zirconia 

Polycrystals Ceramic” OR zirconium OR zirconia OR “zirconium oxide” OR ZrO2 OR 

“zirconia ceramic” OR “YTZP ceramic” OR “Y-TZP ceramic” OR “YTZP zirconia” OR 

“Y-TZP zirconia” OR YPSZ OR Y-PSZ OR “YPSZ ceramic” OR “Y-PSZ ceramic” OR 

“YPSZ zirconia” OR “Y-PSZ zirconia”) AND (“adhesive cement” OR “luting cement” OR 

“dental luting cement” OR “composite cement” OR “resin cement” OR “resin composite 

cement” OR “dental bonding” OR “dental luting” OR “dental cement” OR “adhesive 

retention” OR “adhesive luting resin” OR “resin bonding” OR “luting Agent”) AND 

(“surface treatment” OR sandblasting OR laser OR “ultra-short pulsed laser” OR 

plasma OR abrasion OR grinding OR etching OR “particle suspension” OR “chemical 

treatment” OR “chemical agent” OR “silicon coating” OR cojet OR co-jet OR siljet OR 

silicoater OR PyrosilPen OR “hexadimethylsil oxane plasma” OR “vapor deposition” 

OR “4-chloride silicon” OR “coupling agent” OR primer OR silan OR “metal primer” OR 

“tribochemical silica coating” OR Rocatec) AND (“bond strength” OR shear OR 

microshear OR micro-shear OR tensile  OR microtensile OR micro-tensile OR 

adhesion)). 

4.2.1.2 Critérios de seleção 

Inicialmente, os títulos e resumos dos estudos potencialmente elegíveis 

identificados nas bases de dados foram avaliados por dois revisores independentes 

(SAG e ACCA), previamente treinados e calibrados para a seleção dos estudos 

(Kappa > 0,8). Os estudos foram considerados elegíveis se avaliassem a resistência 

de união de cimentos compostos à zircônia com 3 antagonistas: zircônia, resina 

composta ou cimento resinoso, incluindo dados de testes de microtração, 

macrotração, micro-cisalhamento ou macro-cisalhamento. Estudos sem resumos 

disponíveis listados foram totalmente avaliados para inclusão/avaliação de texto 

completo. Após a primeira avaliação, os estudos que atenderam aos critérios de 

inclusão tiveram seus textos completos revisados de forma independente; então, 
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aqueles com pelo menos um critério de exclusão foram considerados inelegíveis. Os 

critérios de exclusão foram: ausência de grupo de comparação (controle); estudos in 

vitro sem avaliação da força de união; envelhecimento insuficiente (ciclagem térmica 

com menos de 5000 ciclos ou armazenamento < um mês); revisões de literatura, 

revisões sistemáticas e meta-análises e ensaios clínicos; artigos em que não foram 

incluídos dados quantitativos de média e desvio padrão da resistência de união; dados 

não apresentados em MPa; artigos que repetiram os mesmos dados de força de união 

em outra publicação; artigos ou resultados de testes baseados em zircônia infiltrada 

com vidro, zircônia de prensagem isostática a quente, pinos, implantes ou braquetes 

ortodônticos feitos de zircônia; artigos ou resultados de testes baseados na resistência 

de união de resinas compostas a copings de zircônia ou porcelana de cobertura a 

infraestruturas de zircônia; número de espécimes inferior a 5 nos subgrupos; estudos 

realizados com testes pull-out; artigos ou resultados de testes baseados em cimentos 

que não sejam sistemas de cimentação adesiva; artigos ou resultados de testes 

baseados na cimentação no substrato dentário.  

Os estudos que empregaram métodos de condicionamento de superfície usando 

promotores de adesão, como resinas adesivas, agentes silano ou primers apenas 

foram agrupados em "químicos" e aqueles que usaram apenas protocolos de 

jateamento, abrasivos ou condicionantes ácidos foram categorizados como "físicos". 

Quando os métodos de condicionamento físico e químico foram aplicados, esses 

grupos foram classificados como “físico-químicos”. Os grupos “controle negativo” 

foram definidos como substratos de zircônia moídos apenas com papéis de carboneto 

de silicone. Dados parcialmente ausentes de artigos incluídos, foram recuperados 

entrando em contato com os autores correspondentes. Os artigos que apresentavam 

dados incompletos eram excluídos se o autor não tivesse condições de fornecer as 

informações solicitadas. 

4.2.1.3 Coleta de dados 

Os estudos que preencheram os critérios de elegibilidade foram considerados 

para avaliação posterior da extração de dados. Os dados foram extraídos dos textos 

completos dos artigos incluídos por meio de formulário padronizado. Os autores 

categorizaram informações semelhantes em grupos de acordo com os principais 

resultados de interesse. Um dos revisores (SAG) coletou as informações necessárias 
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de estudos elegíveis de texto completo, e um segundo revisor (VT) verificou 

independentemente todos os dados coletados usando esses contornos padronizados. 

Para cada estudo incluído, os seguintes dados foram extraídos sistematicamente: 

detalhes da publicação (autores, ano, periódico, país), desenho do estudo, número da 

amostra, marca da zircônia, composição e método de processamento, cimento 

resinoso usado, tratamento de superfície realizado, área de cimentação, configuração 

de teste, condições de envelhecimento e informações sobre o resultado (resistência 

de união em MPa). 

As técnicas de pré-tratamento foram classificadas em 2 grupos principais: 

mecânicos e químicos. Os pré-tratamentos mecânicos foram classificados em 7 

grupos: (i) nenhum pré-tratamento mecânico (incluindo também polimento com 

carbeto de silício e planificação), (ii) jateamento com óxido de alumina, (iii) 

revestimento triboquímico de sílica, (iv) irradiação com laser, ( v) etching químico, (vi) 

revestimento cerâmico e (vii) plasma. Os pré-tratamentos químicos foram 

classificados em 3 grupos: (i) nenhum pré-tratamento químico, (ii) primers contendo 

MDP, (iii) primers funcionais (sem MDP na composição, incluindo silanos). Os 

cimentos compostos foram divididos em 3 grupos: (i) cimentos contendo MDP, (ii) 

cimentos contendo monômero funcional sem MDP, (iii) cimentos sem monômero 

funcional (158). 

Todos os grupos de teste foram divididos em 3 condições de envelhecimento: (i) 

condição não-envelhecida, aplicada a espécimes armazenados por até de 1 dia em ar 

ou água, dessecador ou incubadora com 98 a 100% de umidade e/ou submetidos a 

termociclagem por menos de 500 ciclos antes do teste de resistência de união, (ii) 

condição de envelhecimento intermediário, aplicada a espécimes armazenados de 2 

dias a 6 meses em ar ou água, dessecador ou incubadora com 98 a 100% de umidade 

e/ou submetidos a termociclagem por 500 a 5.000 ciclos; (iii) condição de 

envelhecimento longo, aplicada a espécimes armazenados por mais de 6 meses em 

ar ou água, dessecador ou incubadora com 98 a 100% de umidade e/ou submetidos 

à termociclagem por mais de 5.000 ciclos. Os conjuntos de dados obtidos a partir das 

3 condições de envelhecimento (“Não-envelhecido”, “Envelhecido intermediário” e 

“envelhecimento longo”) foram analisados separadamente para avaliar a resistência 

de união. 
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4.2.1.4 Avaliação do risco de viés 

O risco de viés foi avaliado de acordo com a descrição dos artigos dos seguintes 

parâmetros para avaliação da qualidade do estudo, com base no trabalho anterior de 

2014 (161), com algumas pequenas alterações para melhor se adequar às 

características do presente estudo: randomização dos espécimes, uso de materiais 

de acordo com as instruções do fabricante, uso de corpos de prova com a mesma 

área de cimentação, descrição do cálculo amostral ou poder de teste, cimentação 

realizada pelo mesmo operador, cimentação realizada sob as mesmas condições de 

carga e cegamento do operador da máquina de teste. Se os autores relataram o 

parâmetro, o artigo tinha um ‘‘S’’ (sim) naquele parâmetro específico; se não foi 

possível encontrar a informação, o artigo recebeu um ‘‘N’’ (não). Artigos que relataram 

de um a três itens foram classificados como de alto risco de viés, quatro ou cinco itens 

como médio risco de viés e seis ou sete itens como baixo risco de viés. 

 

4.2.2 Fase 2 – Determinação do limiar de ablação e triagem de parâmetros e 

padrões de irradiação com laser (Estudo Piloto) 

 

 
Para determinar o limiar de ablação para a irradiação da cerâmica, a irradiação 

foi realizada no comprimento de onda de 1064 nm (ortovanadato de ítrio dopado com 

neodímio - Nd:YVO₄) com fluências de 2 a 34 J/cm2 e potência média de 1 a 11W, em 

quatro taxas de repetição diferentes: 50kHz, 100kHz, 400kHz, 800kHz. Após as 

irradiações, a rugosidade superficial média (Ra), a distância máxima do ponto mais 

alto ao ponto mais profundo (Rz) e a profundidade média dos sulcos criados pelo laser 

(h) foram determinadas usando um perfilômetro 3D de varredura a laser.  

Com base no conhecimento de que os ângulos internos agudos dos materiais 

de restauração ou cavidades dentárias podem levar à concentração de tensões  (162) 

e sabendo que o padrão de linhas cruzadas (LC) do laser criou ângulos internos 

agudos na zircônia (24), podendo facilitar a propagação de trincas, um estudo piloto 

foi conduzido em busca de novos padrões e parâmetros de irradiação e padrões de 

superfície. Procurou-se criar estruturas superficiais, sem ângulos agudos (como linhas 
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aleatórias – LR ou ondas - LW) (figura 4.1), que pudessem não só melhorar a 

resistência de união do material, mas também reduzir as chances de enfraquecimento 

da zircônia. Para LR, a randomização das direções de varredura é realizada pelo 

software (Laser Programming System for Windows - DMG Mori). A direção das linhas 

de varredura é alterada por um algoritmo integrado de maneira aleatória entre cada 

camada. Normalmente, após 10 camadas, as texturas não eram mais visíveis na 

superfície do espécime. 

Além disso, o melhor momento (antes ou depois da sinterização) para o 

tratamento de superfície foi avaliado no estudo piloto, com um grupo irradiado com 

linhas cruzadas no momento pré-sinterização (NS) (figura 4.2). Como não havia 

referências disponíveis quanto aos melhores padrões de superfície, densidades de 

energia mais adequadas, durações de pulso, velocidade de varredura e assim por 

diante, um grande estudo de triagem foi conduzido a fim de delimitar o grande número 

de configurações do laser e padrões de varredura possíveis para esta aplicação. 

A taxa de ablação média foi calculada a partir da profundidade de uma cavidade 

(medida com vídeo-microscópio Keyence VX6000) e o número total de pulsos por 

sítio. O cálculo do número total de pulsos por sítio foi realizado utilizando a seguinte 

equação: 

 N = DF / dx * DF / dy * n 

Onde DF representa o diâmetro do feixe, dx o deslocamento do feixe na direção 

do traçado (dx = v / f), dy a distância entre as linhas de irradiação; v a taxa de 

alimentação do feixe de laser; f a taxa de repetição de pulso de laser, n o número de 

camadas de irradiação. Posteriormente, a taxa de ablação (h) em µm / pulso foi 

calculada da seguinte forma: 

h = t / N 

Onde t é a profundidade total de ablação. 

Os parâmetros que promoveram menor dano superficial visível (verificado por 

análise de microscopia óptica), apresentaram maior rugosidade do que o grupo 

controle (NC) e com o grupo jateado com partículas de Al2O3 (SB) resultaram nos 
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maiores valores médios de resistência à flexão (n=5) foram incluídos no estudo 

principal e serão descritos em detalhes no próximo sub-capítulo deste trabalho.  

Figura 4.1 – Padrões de irradiação de superfície com laser de pulsos ultracurtos 

 
Fonte: a autora 
 
Linha superior: Representação gráfica das linhas percorridas pelo feixe de laser usado para cada 
padrão de superfície. Linha inferior: Imagens representativas das superfícies de Zircônia Y-ZTP 
irradiadas com os três padrões de superfície escolhidos no estudo piloto (linhas cruzadas, linhas 
aleatórias e padrão de ondas). Os parâmetros escolhidos foram: LC1, LR2, LW1. 
 

Figura 4.2 - Grupos de tratamento utilizados no estudo piloto 

 
Fonte: a autora 
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Estudo piloto para a escolha dos parâmetros do laser. Primeira linha: câmera reflex de lente única; 
segunda linha: perfilômetro laser 3D, 10 x; terceira linha: tratamento de superfície/padrão de irradiação; 
quarta linha: parâmetros dos tratamentos; quinta linha: rugosidade superficial (Ra e Rz) e resistência à 
flexão.  

 

De acordo com a figura 4.2, pode se observar que os parâmetros que obtiveram 

maior resistência à flexão e menor alteração de cor são marcados em verde e foram 

os escolhidos para o estudo principal. 

 

4.2.3 Fase 3 – Resistência de união 

 

Para apresentar a fase 3, que avaliou a resistência de união a longo prazo de 

uma zircônia tratada com LPUC a um cimento resinoso dual, além da caracterização 

da superfície por MEV e perfilometria, o fluxograma abaixo é apresentado para melhor 

entendimento (figura 4.3).  
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Figura 4.3 - Fluxograma da fase 3 

 

Fonte: a autora 
Análise de resistência de união, caracterização da superfície por MEV e perfilometria  
 

4.2.3.1 Preparação dos Espécimes Cerâmicos  

Sessenta blocos de 10x10x 5 mm3 foram preparados a partir do material cerâmico 

para os testes de resistência de união. As amostras foram polidas com discos de 

carbeto de silício úmido usando uma máquina de polimento (gramatura FEPA: 600, 

1200, 2400; Saphir 360, ATM, Mammelzen, Alemanha). Depois disso, os blocos foram 

limpos em cuba ultrassônica (Bransonic 12, Branson Ultrasonics, Danbury, EUA), com 

água destilada, por 5 min para remover qualquer contaminação e, em seguida, 

sinterizados de acordo com as instruções do fabricante. Quarenta e oito (48) blocos 

de cerâmica foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n=12) que 

receberam os seguintes tratamentos de superfície: 
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• jateamento com partículas de óxido de alumínio (SB) de 50 µm por 20 

segundos (2,8 bar, distância de 10 mm) (61,163) 

• irradiação com laser de pulsos ultracurtos com padrão de linhas aleatórias 

(LR) (quadro 4.2) 

• irradiação com laser de pulsos ultracurtos com padrão de linhas cruzadas 

(LC) (quadro 4.2) 

• irradiação com laser de pulsos ultracurtos com padrão de ondas paralelas 

(LW) (quadro 4.2) 

 

Após os tratamentos de superfície e antes do procedimento de adesão, todos os 

espécimes foram limpos ultrassonicamente em 96% de isopropanol por 3 min para 

remover qualquer contaminação (164). 

Doze espécimes adicionais não receberam nenhum tratamento de superfície e 

foram utilizados como controle negativo (NC) para a avaliação de rugosidade de 

superfície.  

4.2.3.2 Irradiação com Laser de pulsos ultracurtos 

Os espécimes foram irradiados com um laser de picossegundo (Trumicro 5050, 

Trumpf, Ditzingen, Alemanha) montado em um centro de usinagem 3D (LASERTEC 

50 Shape, Sauer, Pfronten, Alemanha). Os parâmetros de processamento foram 

escolhidos com base no estudo piloto descrito anteriormente (Figura 4.2) e testando 

várias densidades de energia e padrões de superfície. Para a realização das 

irradiações, cada espécime foi posicionado no eixo z e o foco do feixe laser foi 

ajustado individualmente. O scanner foi configurado para irradiar automaticamente um 

quadrado com um comprimento de aresta de 10 mm, com diferentes padrões de 

irradiação: linhas cruzadas (LC), linhas aleatórias (LR) ou ondas paralelas (LW). A 

distância entre os pulsos subsequentes na direção de alimentação foi de cerca de 4 

µm, correspondendo à taxa de pulso e de alimentação e a profundidade de ablação 

de zircônia na faixa de 15-35 µm foi obtida para todos os padrões (Quadro 4.2). Uma 

varredura completa da superfície (em 10x10 mm de área) foi considerada uma 

repetição, como descrito anteriormente (165). Os espécimes foram irradiados sem 

resfriamento com água e o tempo de irradiação foi de cerca de 5 s por repetição.  
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Quadro 4.2 - Descrição dos parâmetros do laser de pulsos ultracurtos 

Descrição Linhas Aleatórias 
(LR) 

Linhas Cruzadas 
(LC) 

Ondas Paralelas  
(LW) 

Cristal Nd: YVO₄ Nd: YVO₄ Nd: YVO₄ 
Comprimento de Onda 1064 nm 1064 nm 1064 nm 

Potência 5 W 9 W 5 W 
Energia por Pulso 50 µJ 11 µJ 50 µJ 

Densidade de Energia 9.5 J/cm² 2.3 J/cm² 9.5 J/cm² 
Taxa de Repetição 100 kHz 800 kHz 100 kHz 
Duração do Pulso 12 ps 12 ps 12 ps 

Distância de Irradiação 100 mm 100 mm 100 mm 
Velocidade 1 m/s 3 m/s 1 m/s 

Número de Repetições 10 12 20 
Diâmetro do feixe 25 µm 25 µm 25 µm 

Distância Entre Linhas 10 µm 35 μm 4 µm 
Profundidade Média de Ablação ≈30 μm ≈15 μm ≈32 μm 

Fonte: a autora 
Todos os parâmetros apresentaram pulsos com apenas 12 trilhonésimos de segundo (10-12 s) de 
duração 
 
4.2.3.3 Rugosidade da Superfície - Perfilômetro a Laser 3D  

Um perfil de rugosidade superficial foi determinado para cada um dos grupos 

(n=6). Mudanças topográficas nas superfícies tratadas foram analisadas através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV, 20 Kv) e também por meio da medição da 

rugosidade média (Ra) e distância vertical do pico mais alto para o vale mais baixo 

(Rz) usando um perfilômetro a laser 3D (Microscópio de Varredura a Laser 3D VK-

X110, Keyence, Osaka, Japão). A rugosidade dos espécimes foi analisada realizando 

aproximadamente 4 milhões de medições pontuais numa área de 500 µm x 500 µm 

no centro dos blocos após a aquisição das imagens com objetivas de ampliação de 

50x e a distância vertical média entre os picos mais altos e os vales mais baixos 

usando a ferramenta “Perfil Linear”. Marcando ponto mais elevado da superfície e o 

mais baixo, o software calcula a distância entre eles, mostrando a profundidade das 

ranhuras. A precisão do perfilômetro aplicado é de 5 nm na direção y, e a repetibilidade 

foi obtida após 10 medidas do mesmo espécime (24).  
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4.2.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Após a avaliação perfilométrica, seis blocos de cada grupo de tratamento foram 

submetidos à análise por MEV. Esta avaliação foi realizada para averiguar os efeitos 

dos diferentes tratamentos superficiais na microestrutura do material cerâmico. Os 

espécimes foram limpos com isopropanol a 96% e secos suavemente ao ar. (166) 

Eles foram posteriormente montados em suportes metálicos, revestidos com de ouro 

(Evaporation unit, Edwards, UK) e examinados sob um microscópio (Leo 1455 VP, 

Zeiss, Oberkochen, Alemanha) a 20 kV, com ampliação de 45x, 100x, 200x, 400x, 

1000x e 2.000x. 

4.2.3.5 Ângulo de Contato 

Diferenças na molhabilidade das superfícies cerâmicas tratadas foram 

avaliadas por medidas de ângulo de contato. As medidas foram realizadas em cada 

grupo (n = 3) pela técnica de queda séssil dinâmica usando um sistema de análise em 

forma de gota (DSA 10D04, Krüss; Hamburg, Alemanha) por 30 s com diiodometano 

a uma vazão constante de 8 µl / min. Todas as medidas foram feitas em temperatura 

ambiente (20 °C) e a umidade (40%) foi controlada (24).  

4.2.3.6 Teste de Microtração (µTBS) 

Cada bloco cerâmico foi duplicado em resina composta (Tetric Evo Ceram, 

Ivoclar Vivadent GmbH, Schaan, Liechtenstein) com as mesmas dimensões utilizando 

um molde feito de um material de impressão de polivinilsiloxano (Provil, Heraeus 

Kulzer, Hanau, Alemanha). Para isso, camadas incrementais de 2 mm de espessura 

foram condensadas no molde, fotopolimerizadas por 20 s (Bluephase, Ivoclar Vivadent 

AG, Schaan, Liechtenstein) e repetidas até o molde estar cheio. Um bloco de resina 

composta foi confeccionado para cada espécime de  zircônia (Figura 4.4) (24). 

Um primer cerâmico (Clearfill Ceramic Primer, Kuraray Noritake Europe GmbH, 

Frankfurt am Main, Alemanha) foi então aplicado aos blocos com um pincel, deixado 

em repouso durante 1 min e depois seco com corrente de ar. Em seguida, os blocos 

cerâmicos e de resina composta foram unidos como pares utilizando um cimento 

resinoso dual (Panavia F 2.0, Kuraray Noritake Europe GmbH, Frankfurt am Main, 

Alemanha) de acordo com as instruções do fabricante e sob carga de 15 N por 10 min. 
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(10) Eles foram então fotopolimerizados por um períodos de 40s em cada face 

(Bluephase, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein). 

 

Figura 4.4 - Descrição do procedimento de cimentação para o teste de microtração 

 
Fonte: a autora 

 

Utilizando uma serra banda diamantada resfriada com água em uma máquina 

de corte de velocidade lenta (banda Diamond 300, Exakt, Norderstedt, Alemanha), 

cada bloco foi cortado longitudinalmente numa série fatias de 1 mm de espessura. As 

fatias foram fixadas e seccionadas individualmente em palitos.  

Vinte a trinta palitos de aproximadamente 1,0 mm2 de secção transversal foram 

obtidas de cada bloco. Os cortes periféricos foram descartados, uma vez que os 

resultados poderiam ser influenciados pela quantidade excessiva ou insuficiente de 

cimento resinoso na interface. Metade dos palitos de cada bloco foram armazenados 

em água destilada a 37 °C por 24h e a outra metade por 6 meses (figura 4.5).  
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Figura 4.5 - Descrição da obtenção dos espécimes para o teste de microtração 

 
Fonte: a autora 

 

Cada palito foi colado com cera pegajosa (Supradent Klebewachs, Chemisches 

Dental-Labor Oppermann-Schwedler, Bonn, Alemanha) a um jig concebido para 

transmitir forças puramente de tração, quando montado numa máquina de carga 

universal (Zwick 2.5, Zwick, Ulm, Alemanha). As forças de flexão foram evitadas 

colando os espécimes na posição mais paralela possível e em contato com o jig. A 

carga de tração (100 N) foi aplicada a uma velocidade de 0,5 mm/min até a falha 

(figura 4.6). A carga no momento da falha foi registrada em Newtons e os fragmentos 

do espécime foram cuidadosamente removidos do aparelho com uma lâmina de 

bisturi. A área da seção transversal no local da fratura foi medida com a aproximação 

de 0,01 mm com um paquímetro digital. 

 

A resistência de união (MPa) foi calculada utilizando a equação: 

 

µTBS = P/A, 

 

na qual P é a carga no momento da falha (N) e A é a área de ligação da amostra 

(mm2). 
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Figura 4.6 - Equipamento utilizado para os testes de microtração

 
Fonte: a autora. 
A) Máquina de corte de velocidade lenta. B) Espécime encaixado no dispositivo de tração (jig). C) 
Colagem do espécime no jig com cera pegajosa. D) Máquina de carga universal. 
 

 

4.2.3.7 Análise do Tipo de Falha 

O tipo de falha de cada palito testado foi avaliado em microscópio 

estereoscópico (Leica MZ6; Wetzlar, Alemanha) com ampliação de 25x e classificado 

como adesiva em caso de falha entre cerâmica e cimento ou entre compósito e 

cimento, coesiva quando ocorreu dentro da réplica de resina ou da zircônia, ou como 

mista, quando ocorreram simultaneamente falhas coesiva e adesiva num mesmo 

espécime. Como um dos objetivos do estudo foi avaliar o potencial adesivo do cimento 

para o substrato de zircônia, fraturas puramente coesivas não foram consideradas, 

assim como falhas no pré-teste (24,157,166). 

 

4.2.4 Fase 4 – Resistência à flexão e caracterização de fase 

 

Na figura 4.7, é mostrado o fluxograma da fase 4 deste trabalho, na qual foi 

realizada a análise da resistência à flexão e a caracterização de fase (XRD) da zircônia 

irradiada. 
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Figura 4.7 - Fluxograma da fase 4 

  
Fonte: a autora. 
Análise da resistência à flexão e caracterização de fase (XRD) da zircônia irradiada 

 

4.2.4.1 Teste de Resistência à flexão  

Para o teste de resistência à flexão (teste de flexão de quatro pontos), foram 

preparadas 160 amostras em forma de barra de 24 x 4 x 2,1 mm3, de acordo com a 

norma ISO 6872, a partir da mesma zircônia utilizada na fase 1 (Figura 4.7).  

As 160 barras foram distribuídas aleatoriamente em cinco grupos (n=32). 

Quatro desses grupos receberam os mesmos métodos de condicionamento de 

superfície que os blocos cerâmicos para testes de resistência de união. Em um grupo 

adicional, as amostras foram apenas polidas (grupo Controle Negativo - NC). A 

resistência à flexão foi determinada de acordo com a norma ISO 6872 e usando um 

teste de flexão de quatro pontos. Os testes foram realizados em uma máquina de 

testes universal (Instron 1186, Instron, Darmstadt, Alemanha) com uma célula de 

carga de 10 kN. Cada espécime de zircônia, com chanfro de 45 ° nas bordas 

principais, foi posicionado em 2 suportes de aço (hastes de apoio), com a superfície 

tratada voltada para baixo (lado de tração), enquanto a superfície não tratada foi 
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posicionada em contato com as barras de carga (lado de compressão) (figuras 4.8 e 

4.9). A carga foi aplicada com uma velocidade de 1 mm/min até a falha. A carga 

máxima (N) foi registrada e a resistência à flexão (σ) foi calculada em MPa usando a 

seguinte fórmula: , onde P é a carga da ruptura em Newtons; L é a distância 

de centro a centro dos rolos de suporte em milímetros; w é a largura da amostra em 

milímetros e b é a espessura das amostras em milímetros (18,167). 

 
Figura 4.8 – Representação esquemática do teste de flexão de quatro pontos 

 
Fonte: a autor 
Preparação, tratamento e análise dos espécimes 
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Figura 4.9 - Equipamento utilizado para os testes de flexão de 4 pontos 
 

 
Fonte: a autora. 
a) Posicionamento dos espécimes em barra no jig. B) Máquina de carga utilizada para os testes de 
flexão de 4 pontos. 
 

4.2.4.2 Análise Fractográfica 

Para a análise qualitativa fractográfica, os espécimes foram previamente 

observados sob microscópio estereoscópico (Leica MZ6; Wetzlar, Alemanha), com 

aumento de 4 a 25X para identificar o padrão de fratura. Após esta etapa, três 

espécimes de cada grupo foram selecionados aleatoriamente para análise de 

microscopia electrónica de varredura (MEV) (Leo 1455 VP, Zeiss, Oberkochen, 

Alemanha). Suas superfícies fraturadas foram limpas em água por 5 min usando 

imersão ultrassônica seguida por 3 min de imersão em 96% de isopropanol. 

Subsequentemente, foram revestidos com ouro. As análises qualitativas dos 

espécimes foram concluídas com ampliação de 35x, 100x, 200x, 400X e 1000X (168). 

A interpretação das características microscópicas da superfície da fratura, como 

origem da fratura, direção da propagação da trinca, curva de compressão e linhas de 

hackle, foi realizada de acordo com os padrões atuais e as diretrizes da Academy of 

Dental Materials e do National Institute of Standards and Technolgy (118,169). 

 

 



 
 

78 

4.2.4.3 Análise de Difração por Raios-X (Caracterização de Fase)  

Para a caracterização de fases, duas amostras por grupo foram escolhidas 

aleatoriamente entre as amostras não destruídas das análises anteriores. A 

identificação da fase (XRD, D2-Phaser, Bruker, Billerica, Massachusetts, EUA) das 

cerâmicas sinterizadas e tratadas foi realizada usando radiação Cu-Kα (% = 1,56 Å) e 

um detector LynxeEye (PSD). A superfície superior de cada amostra foi analisada de 

20 a 90° 2& com etapas de 0,020°. A análise qualitativa foi realizada por método 

comparativo (18,170,171). A quantidade de conteúdo cristalino foi obtida por meio de 

um refinamento Rietveld padrão usando as estruturas 96-230-0613 (ZrO2 - tetragonal) 

e 96-900-7486 (Baddeleyite - ZrO2, monoclínica) do banco de dados ICDD. Uma vez 

que um conjunto adequado de parâmetros de refinamento foi encontrado, apenas o 

fator de escala de ambas as fases cristalinas foi refinado para cada amostra para 

manter os resultados consistentes. Como nenhum padrão interno ou externo foi 

usado, apenas as quantidades relativas das fases cristalinas puderam ser 

determinadas, negligenciando qualquer contribuição das fases amorfas.  

 

4.2.5 Análise Estatística 
 
 

Primeiro, uma análise descritiva foi executada para determinar a média e os 

desvios padrão dos dados de rugosidade, microtração e resistência à flexão. A 

distribuição normal dos dados foi testada usando o teste de Kolmogorov-Smirnov 

(α=5%). Em seguida, como a distribuição normal dos dados foi comprovada para os 

dados da fase 3, os dados de rugosidade e microtração foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e teste de Tukey (α=0,05) para comparações entre grupos. 

Para os dados de resistência à flexão, o teste de outlier de Grubbs foi utilizado, e, em 

seguida, a análise estatística de Weibull (172–174) foi utilizada para descrever a 

confiabilidade do material cerâmico, descrevendo a variação da resistência obtendo o 

módulo de Weibull (m) e a resistência característica (σc) com um intervalo de 

confiança de 95%, determinado em diagrama conforme DIN ENV 843-5, 2007: 
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 , 

onde F é a probabilidade de falha, σ0 a força inicial, σc a força característica e m é o 

módulo de Weibull. A resistência característica é considerada a resistência a uma 

probabilidade de falha de aproximadamente 63%, e o módulo de Weibull é usado 

como uma medida da distribuição de forças, expressando a confiabilidade do material. 

O software estatístico SPSS Statistics 25.00 (IBM, Armonk, Nova York, NY, EUA) foi 

utilizado para as análises. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Fase 1 – Revisão sistemática   

 

5.1.1 Análise descritiva 

 

A partir da busca eletrônica, foram identificados quatrocentos e noventa e seis 

(496) artigos, dos quais 153 permaneceram após a aplicação dos critérios de 

exclusão. Oito artigos em texto completo, dos 153 que preenchiam os critérios, foram 

solicitados aos autores correspondentes para avaliação completa, mas não foram 

enviados e foram, portanto, excluídos deste estudo, totalizando 145 artigos incluídos 

na revisão (figura 5.1 e quadro 5.1). 

 

5.1.2 Risco de viés 

 

Dos 145 estudos incluídos, apenas 3 apresentaram baixo risco de viés. 33 

estudos apresentaram médio risco de viés e 109 estudos mostraram alto risco de viés.  
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Figura 5.1 - Procedimentos de seleção de acordo com o protocolo PROSPERO 

 

Fonte: a autora 

 

 

 

 



 
 
Quadro 5.1 - Estudos incluídos na revisão sistemática após aplicação dos critérios de exclusão. Estudos ordenados pelo tipo de teste de resistência de união 

realizado 

Artigo Tratamento de superfície Tipo de teste  Envelhecimento Conclusões dos autores 

Abdalla MM et al, 2019 
(175) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / pulverização de alta 

ionização com sílica 
Cisalhamento Armazenamento a seco por 24 h a 25°C ou 6000 

ciclos térmicos entre 5°C e 55°C. 

O revestimento com sílica sobre zircônia 
promove uma união química resina-zircônia 

confiável, sem qualquer transformação de fase 
e danos à superfície. 

Acay C et al, 2019 (176) 

Revestimento com nano-alumina / 
fluoração em fase gasosa / 
jateamento com partículas 

abrasivas / fluoração em fase 
gasosa + jateamento com 

partículas abrasivas 

Cisalhamento 24h armazenamento em água a 37°C ou 5000 
ciclos térmicos entre 5°C e 55°C. 

O revestimento de nano-alumina a fluoração 
em fase gasosa aplicada durante 2 minutos + 

jateamento aumentam a resistência de união da 
zircônia ao cimento. A ciclagem térmica 

aplicada afeta os resultados obtidos. 

Akazawa N et al, 2017 
(177) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / revestimento com 

sílica + primers 
Cisalhamento 

24h armazenamento em água a 37 °C ou 24h 
armazenamento em água a 37 °C + 10000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A resistência de união é significativamente 
influenciada por uma combinação do 

monômero funcional e a modificação da 
superfície realizada em vez da rugosidade da 

superfície do material. 

Al-Shehri EZ, et al, 2017 
(178) 

Jateamento com partículas 
abrasivas Cisalhamento 

24h armazenamento ou de 10000 ciclos 
mecânicos (10 N, cerca de 2,25 MPa 1,0 Hz) + 

5000 ciclos térmicos entre 6 ° C e 48 ° C. 

O jateamento com 2.8 bar resultou em maior 
rugosidade da superfície e maior resistência de 

união. A ciclagem combinada diminuiu a 
resistência e união, independentemente da 

pressão do jateamento utilizada para 
condicionar as superfícies de zircônia. 

Altan B et al, 2019 (90) 

Controle negativo / 
condicionamento ácido / 

jateamento com partículas 
abrasivas / jateamento com 

partículas abrasivas + laser de Er: 
YAG / laser de Er: YAG/ 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 
Blocos monolíticos de zircônia apresentaram 

valores de resistência mais elevados títulos em 
relação ao bloco de zircônia Y-TZP. 

 
 
 
 

continua 

83 



 
 

 

Baldissara P et al, 2013 
(179) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica / glaze 

cerâmico 
Cisalhamento Armazenamento úmido 24 h a 37 ° C + 6000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Revestimento triboquímico com sílica e glaze 
forneceram o melhor tratamento de superfície. 

As melhores combinações de tratamento de 
superfície / cimento foram Cojet / RelyX Unicem 

e glaze / Panavia F. 

Blatz MB, et al, 2004 
(180) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Cisalhamento 

3 dias de armazenamento em água a 25 ° C ou 
180 dias de armazenamento em água + 12000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O envelhecimento reduziu significativamente a 
resistência de união. Um primer contendo um 

monômero fosfatado pôde atingir resistência ao 
cisalhamento de longo prazo superior ao 

jateamento com qualquer um dos agentes de 
cimentação testados. 

Blatz MB, et al, 2010 
(181) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas Cisalhamento 20000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Cimentos contendo monómeros adesivos (MDP 
/ 4-META) foram superiores a outras 

composições. 

Buyukhatipoglu IK, et al, 
2016 (182) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / glaze 

cerâmico + condicionamento 
ácido / condicionamento ácido a 

quente 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A combinação adequada entre tratamento de 
superfície e agente de acoplamento / silano é 
recomendada para atingir união durável entre 

zircônia e cimento. 

Cadore-Rodrigues AC et 
al, 2020 (183) 

 Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento com 

sílica  
Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 90 
dias de armazenamento de água a 37 ° C + 
12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Revestimento com 7% de Si apresentou um 
melhor desempenho após o envelhecimento do 
que o jateamento e o revestimento com 20% de 
Si. Uma concentração mais elevada de sílica não 

foi capaz de promover a adesão estável ao 
cimento depois de envelhecimento. 

Canullo L et al, 2014 
(184) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / jateamento com 

partículas abrasivas + plasma de 
argônio 

Cisalhamento 40 dias de armazenamento em água a 37 ° C. Plasma de argônio pode melhorar a resistência 
de união entre a zircônia e cimento resinoso. 

Chen BZ et al, 2018 
(185) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Revestimento com substâncias alcalinas 
associado a primers contendo MDP melhorou a 

união de resina à zircônia. 
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Chen C et al, 2014 (186) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a  25 ° C ou 50 

dias de armazenamento em água a 25 ° C + 
12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O uso de primers de zircônia e de cimento auto-
adesivo aumentou os valores de resistência de 

união. 

Chen Y et al, 2016 (187) 
Controle negativo / jateamento 

com partículas abrasivas + primers 
experimentais 

Cisalhamento 30 dias de armazenamento em água a 37 ° C. 
O aumento da concentração de PENTA aumenta 

a sua afinidade de ligação com zircônia, mas 
não necessariamente, a sua eficácia de união. 

Chen Y et al, 2017 (188) Controle negativo + primers 
experimentais Cisalhamento 30 dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

MDP melhora a união por meio da formação de 
ligações de Zr-O-P com a zircônia. 10 MDP% em 

peso parece ser a concentração ótima para a 
síntese de primers de zircônia. 

Cheung GC et al, 2014 
(189) 

Controle negativo / Glaze 
cerâmico + condicionamento 
ácido  + silano / revestimento 

triboquímico com sílica + silano / 
jateamento com partículas 

abrasivas 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 21 

dias de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O glaze cerâmico forneceu uma união forte e 
durável ao cimento resinoso sob as condições 

testadas. 

Chuang SF, et al, 2017 
(190) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Primers à base de MDP apresentam  função 
relevante em facilitar ligações P-O-Zr e melhorar 

a união resina-zircônia. O MPS prejudica a 
atividade química do MDP, especialmente se for 

a camada final. 

Cura C et al, 2012 (191) 
Controle negativo + primers / 
Glaze cerâmico + abrasão + 

primers 
Cisalhamento armazenamento de 24 h a 5000 ciclos térmicos 

entre 5 ° C e 55 ° C, 37 ° C ou. 

A combinação entre silano (Monobond S) / 
adesivo (Heliobond) / Variolink II se beneficiou 

da aplicação da camada de glaze, mas a 
combinação primer /Multilink Automix  sozinha 

também forneceu uma resistência de união 
suficiente. 
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Darvizeh A et al, 2015 
(192) 

Controle negativo / revestimento 
com nano-sílica + jateamento com 

partículas abrasivas 
Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 6 

meses de armazenamento em água a 37 ° C. 

A nano-sílica utilizada neste estudo pode ser 
uma abordagem adequada, simplificada e de 

baixo custo para proporcionar uma união 
confiável à Y-TZP. O jateamento não é 

necessário após a deposição de nano-sílica, no 
entanto, pode criar micro retenções nas 

superfícies cerâmicas livres de sílica e aumentar 
a resistência de união imediata de cimentos à 

base de metacrilato. 

Druck CC et al, 2015 
(193) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / revestimento com nano-

sílica + silanização / revestimento 
com nano-sílica + 

condicionamento ácido + 
silanização 

Cisalhamento 
24 h de armazenamento ou 90 dias de 

armazenamento + 10.000 ciclos térmicos entre 5 
° C e 55 ° C. 

A adesão a zircônia pode ser melhorada se a 
superfície recebe uma camada de 5 nm de nano 
filme de SiO2 ou é submetido a jateamento com 

partículas de sílica, seguido de silanização. 

Eldwakhly E et al, 2019 
(194) 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers cerâmicos Cisalhamento 2 meses ou 4 meses de armazenamento em 

água a 25 ° C. 

Supõe-se que os monômeros de silano 
comportaram-se de forma diferente, como 

resultado das diferenças de estrutura química, e 
a mistura de outros monômeros com o 

monómero predominante pode interferir na 
eficácia do monômero funcional real. No 

entanto, Monobond Plus exibiu estabilidade 
hidrolítica para a união de cimento / ZrO2. 

Feitosa AS et al, 2017 
(195) 

Glaze / jateamento com partículas 
abrasivas + glaze /  Revestimento 
triboquímico com sílica + glaze / 
condicionamento ácido + glaze / 
Revestimento triboquímico com 

sílica 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

15000 ciclos térmicos entre 8 ° C e 48 ° C ou 90 
dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

Os resultados do estudo sugerem que a 
aplicação de glaze pode ser considerada uma 
alternativa ao métodos de condicionamento 

tradicionais, tais como o jateamento ou 
revestimento com sílica, uma vez que levaram a 

uma resistência de união e durabilidade 
semelhantes sem a necessidade de abrasão por 

jateamento. 
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Figen Akyelken Gökkaya 
et al, 2013 (196) 

Controle negativo + primers 
cerâmicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água ou 1500 ciclos 
térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 13500 TC ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O presente estudo indica que a resistência de 
união do cimento auto-adesivo foi 

positivamente influenciada por pré-tratamento 
da superfície de zircônia com diferentes silanos. 
O envelhecimento levou a uma diminuição da 

resistência de união de ambos os tipos de 
cimentos, independentemente da maior parte 

dos silanos utilizados. 

George J K Cheung & 
Michael G Botelho, 2015 

(197) 

Controle negativo / 
condicionamento ácido / 

jateamento com partículas 
abrasivas + condicionamento 

ácido + silano / jateamento com 
partículas abrasiva, com e sem 
silano / condicionamento por 

infiltração seletiva / 
condicionamento ácido com 

ultrassom + silano 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 21 

dias de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O condicionamento ácido da cerâmica com 
silano forneceu união mais forte e mais durável 

sob as condições testadas. O jateamento e a 
infiltração seletiva não proporcionaram 

resistência de união durável. 

Grasel S et al, 2018 (198) 
Controle negativo / jateamento 

com partículas abrasivas + 
tratamentos químicos 

Cisalhamento 120 dias de armazenamento em água a 37 ° C 
O jateamento melhorou a resistência de união, 

dependendo da combinação de primers / 
cimento. 

Jevnikar P et al, 2010 
(75) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

revestimento com alumina /  
jateamento com partículas 

abrasivas + revestimento com 
alumina 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Após a funcionalização da superfície, a união 
resiste aos ciclos térmicos, sem redução na 

resistência. O método é relativamente simples e 
tem o potencial para se tornar um método de 

condicionamento eficaz para a zircônia. 

Jiang T, et al, 2014 (199) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas  /  
jateamento com partículas 

abrasivas + condicionamento por 
infiltração seletiva / 

condicionamento por infiltração 
seletiva 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C  ou 30 

dias de armazenamento de água a 37 ° C + 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

A infiltração seletiva pode aumentar a 
rugosidade da superfície e a resistência de 

união entre a zircônia e cimento. A resistência 
ao cisalhamento não diminuiu após a ciclagem. 
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Jin-Soo Ahn, et al, 2015 
(200) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas + primers 

cerâmicos 
Cisalhamento 23h de armazenamento em água a 37 ° C  + 

5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A aplicação cimento com MDP, sem pré-
tratamento não foi suficiente para melhorar a 
resistência de união a uma superfície de Y-TZP 
não tratada. A aplicação de primer com MDP 

parece ser um método confiável para aumentar 
a resistência de união entre a Y-TZP e cimentos 

autoadesivos com MDP. 

Khan AA, et al, 2016 
(201) 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers cerâmicos 

experimentais 
Cisalhamento 24 horas, 2 meses ou 4 meses de 

armazenamento em água a 37 ° C. 

Um primer experimental contendo uma mistura 
de 1,0 vol .-% 3-acriloxipropiltrimetoxissilano e 
0,5 vol .-% de bis-1,2- (trietoxisilil) etano com 
nanotubos de carbono de parede única pode 
melhorar significativamente a união da ZrO2 

revestida com sílica ao cimento. 

Khan AA, et al, 2019 
(202) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica Cisalhamento Imediato ou 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 

° C ou 12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A rugosidade da superfície da ZrO2 aumentou 
linearmente quando a pressão de ar foi 

aumentada, enquanto que a molhabilidade da 
superfície tinha uma relação não linear com a 
pressão de ar operacional. A formação de um 

ângulo de contato baixo com uma superfície de 
ZrO2 não é indispensável para melhora da união 

do cimento resinoso à ZrO2.  

Kaimal A et al, 2017 
(203) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Jateamento com 

partículas abrasivas + plasma de 
argônio / Jateamento com 

partículas abrasivas + silano 

Cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A aplicação do silano causou aumento máximo 
na resistência ao cisalhamento, devido a um 
aumento da molhabilidade. Tratamento por 

plasma foi menos eficaz em comparação com o 
tratamento com silano. O jateamento quando 
utilizado isoladamente resultou em valores de 

resistência ao cisalhamento mais baixos, 
tornando assim necessário o uso de uma 

combinação de tratamentos de superfície.  

Kara O, et al, 2015 (155) Laser de pulsos ultra-curtos / laser 
de Nd: YAG / laser de Er: YAG Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O laser de fs é um tratamento de superfície 
eficaz para rugosidade superfícies de zircônia. 

Além disso, ele apresentou a mais elevada 
resistência. 
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Kasraei S et al, 2015 (92) Controle negativo / laser de CO2 / 
laser de Nd: YAG Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

3000 ciclos térmicos entre 50 ° C e 55 ° C. 

A durabilidade da união da zircônia ao cimento 
resinoso melhorou após o tratamento e 

superfície com os lasers de CO2 e Nd: YAG. 

Kim DS et al, 2019 (204) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / plasma 

de argônio / jateamento com 
partículas abrasivas + plasma de 

argônio 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

O tratamento com plasma aumentou 
significativamente a resistência de união inicial, 
que é maior quando se utiliza L-CEM LinkAce do 

que quando se utiliza RelyX U200. 

Kim JH, et al, 2015 (205) Controle negativo + primers 
cerâmicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Independentemente de envelhecimento 
artificial, Single Bond Universal e ALL-BOND 
Universal mostraram resistência de união 

significativamente mais elevadas do que Alloy 
primer, um primer metálico convencional. 

Koizumi H et al., 2012 
(206) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

20000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Aplicação de cimentação e agentes contendo 
MDP proporcionaram uma melhor resistência 

de união com a zircônia do que outros sistemas. 

Külünk S, et al, 2011 
(207) 

Controle negativo / revestimento 
com sílica / Jateamento com 

partículas abrasivas 
Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Jateamento com partículas abrasivas de 
diamante, partículas de nitreto de boro cúbico e 

partículas de óxido de alumínio de 110 uM 
mostrou valores de resistência mais elevados do 

que outros métodos tratamento. 

Külünk T et al, 2013 
(208) 

Jateamento com partículas 
abrasivas  / revestimento com 

alumina / Jateamento com 
partículas abrasivas + 

revestimento com alumina 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

As maiores forças de união foram obtidas por 
jateamento com 50 um de Al2O3, as menores 
foram obtidas com revestimento com alumina. 

Lee & Lee, 2017 (209) 
Controle negativo / Jateamento 

com partículas abrasivas / 
condicionamento ácido 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O condicionamento ácido produziu uma menor 
taxa de transformação de fase monoclínica. 

Panavia F 2,0 mostrou resistência de união mais 
elevada do que Variolink N. 

Lee JJ et al, 2017 (210) 
Revestimento com alumina nano-

estruturada / revestimento 
triboquímico com sílica + silano 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou + 
6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

Revestimento com alumina nano-estruturada é 
um método de tratamento de superfície eficaz 
para aumentar a resistência de união entre Y-

TZP e cimentos resinosos duais. 
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Lee Y et al, 2019 (211) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / condicionamento ácido 

/  jateamento com partículas 
abrasivas + condicionamento 

ácido 

Cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O condicionamento ácido induziu alterações 
superficiais significativas à zircônia que 

aumentaram a resistência ao cisalhamento do 
cimento resinoso. 

Lin Y et al, 2013 (89) 
Controle negativo /  jateamento 

com partículas abrasivas / laser de 
Er: YAG 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou de 

24h de armazenamento em água a 37 ° C + 
20000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O laser de Er: YAG não pôde melhorar a 
resistência de união da zircônia ao cimento 

resinoso. Melhorar intensidades de irradiação e 
prolongar o tempo de irradiação não têm 

nenhum benefício na adesão da cerâmica, e 
pode causar defeitos no material. 

Liu D et al, 2014 (212) 

Controle negativo / revestimento 
triboquímico com sílica / glaze + 

condicionamento ácido / 
revestimento com sílica / 

jateamento com partículas 
abrasivas 

Cisalhamento 
30 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
3000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 6000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Uma ligação da resina zircônia confiável e 
durável é vital para a longevidade de 

restaurações dentárias. O revestimento de sílica 
pode ser uma maneira confiável, capaz de 

aumentar a adesão entre a resina e zircônia. 

Liu D et al, 2015 (213) 

Controle negativo / revestimento 
triboquímico com sílica /  
condicionamento ácido / 
revestimento com sílica 

Cisalhamento 
Imediato ou 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 

55 ° C ou 20000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° 
C. 

A união resina/zircônia pode ser melhorada de 
forma eficaz condicionamento ácido ou 

revestimento com sílica, sem conduzir a uma 
transformação de fase cristalina T → M. 

Liu L et al, 2015 (86) 
Controle negativo /jateamento 

com partículas abrasivas / laser de 
Nd: YAG 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 24h 

de armazenamento em água a 37 ° C + 20000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O laser de Nd: YAG não pôde melhorar as 
propriedades de superfície da zircônia e não 

pôde aumentar sua resistência de união. 
Aumentar a potência e prolongar o tempo de 

irradiação não pôde induzir a maior resistência 
de união e pode provocar danos ao material. 

Lung CYK, et al, 2012 
(214) 

 
Revestimento triboquímico com 

sílica + primers cerâmicos 
Cisalhamento 

Imediato ou 30 dias de armazenamento em 
água a 37 ° C + 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 

55 ° C 

Os valores de resistência ao cisalhamento 
medidos para todos os agentes silano após o 

armazenamento de água e termociclagem 
excederam o valor mínimo de resistência ao 

cisalhamento de 5 MPa pela ISO. O agente de 
acoplamento de silano, 3-

acriloxipropiltrimetoxissilano, apresentou a 
maior resistência de união nas três condições de 

armazenamento. 
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Lung CYK, et al, 2012 
(215) 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers experimentais Cisalhamento Imediato ou 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 

° C 

Os resultados sugerem que a combinação de (3-
acriloxipropil) trimetoxissilano com reticulantes 

bis [3- (trimetoxissililo) propil] amina 
apresentou uma estabilidade hidrolítica 

superior ao com bis-1,2- (trietoxisilil) etano. 

Lung CYK, et al, 2015 
(80) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / imersão em dispersão de 

nitreto de silício 
Cisalhamento 

Imediato ou 30 dias de armazenamento em 
água a 37 ° C ou 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C 
e 55 ° C ou 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 

° C. 

O revestimento de Sílica formado sobre a 
superfície tratada com nitreto de silício, seguido 

de tratamento térmico não induziu 
transformação de fase. O impacto de partículas 
na superfície da zircônia durante o jateamento 

promoveu transformação de fase tetragonal 
para monoclínica e cúbica (ou romboédrica). O 
jateamento produziu as maiores resistências de 

união de sob as três condições de 
armazenamento. 

Martins SB et al, 2019 
(216) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 
triboquímico com sílica 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento com certas partículas antes ou 
antes e depois da sinterização proporciona 

valores de resistência de união compatíveis com 
os mais altos valores resultantes do jateamento 
após sinterização da zircônia, com a vantagem 

de não promover transformação de fase da 
zircônia, quando realizada antes da sinterização, 

o que pode contribuir para uma maior 
durabilidade da restauração. 

Matinlinna JP et al, 2007 
(217) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / imersão em dispersão de 

nitreto de silício 
Cisalhamento Imediato ou 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 

° C 

A adesão pode ser promovida na zircônia 
revestida com sílica com 1,0% em volume de 3-
methacryloyloxypropyltrimethoxysilane e com 

uma mistura de 1,0% em volume de 3-
mercaptopropiltrimetoxissilano e 1,0% em 

volume de 1,2-bis- (trietoxisilil) etano. 
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Matinlinna JP, 2011 (54) 
Revestimento triboquímico com 

sílica + primers cerâmicos 
experimentais 

Cisalhamento armazenamento a seco OU 6000 ciclos térmicos 
entre 5 ° C e 55 ° C. 

Silanização com primers experimentais in vitro 
produziu resistência de união significativamente 
maior do que o silano controle pronto-para-uso. 

Matinlinna JP, et al 2006 
(218) 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers cerâmicos 

experimentais 
Cisalhamento armazenamento a seco 24 h ou 6000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Colagem de resina experimental e cimento 
comercial para zircónio revestido com sílica é 

eficaz com 3-
methacryloyloxypropyltrimethoxysilane ou 3-
methacryloyloxypropyltrimethoxysilane, mas 
não com 3-isocyanatopropyltriethoxysilane. 

May LG et al, 2010 (219) 

Controle negativo / 
condicionamento ácido + primer 
com MDP / sílica revestimento + 
primer com 3-metacriloxipropil 

trimetoxisilano (MPS) / 
revestimento com sílica + primer 

com MDP 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C  ou 90 

dias de armazenamento em água a 37 ° C + 
12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Os valores de união foram maiores e mais 
estáveis nos grupos de SiO2. O uso de primer 

com MDP após o revestimento com sílica 
aumentou a resistência de união. 

Mendonça BC et al, 
2019 (220) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / plasma 

de argônio / jateamento com 
partículas abrasivas + plasma de 

argônio 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou um 
ano de armazenamento em água ano a 37 ° C. 

O jateamento sozinho foi capaz de aumentar a 
resistência de união, que permaneceu estável 
após um ano, dependendo do tipo de dióxido 

de zircônio. 

Meryem Gülce Subaşı & 
Özgür Inan, 2014 (153) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica / laser de Er:YAG /  laser de 

Er:YAG + jateamento com 
partículas abrasivas 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

Todos os tratamentos de superfície, exceto a 
irradiação com laser, foram adequados para o 
tratamento da zircônia. A seleção do cimento 
foi mais importante do que o tratamento de 
superfície, e cimentos contendo monômero 
fosfato apresentaram melhores resultados. 

Minh LE et al, 2019 (221) 

Controle negativo / 
condicionamento ácido / 

jateamento com partículas 
abrasivas 

Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 22 ° C ou 
5000 ciclos térmicos entre 150 dias de 

armazenamento de água a 22 ° C + 37500 ciclos 
térmicos 5 ° C e 55 ° C ou. 

O jateameto cria uma superfície de cimentação 
mais durável do que com o condicionamento 
ácido, independentemente do tipo de dióxido 

de zircônio. 
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Moon JE, et al, 2016 
(222) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento com partículas de 50 um, com 4 
bar durante 20 s a 45 ou 90 graus de incidência 

é recomendado. 

Oba Y et al, 2014 (223)  Controle negativo + primers 
cerâmicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou de 
24h de armazenamento em água a 37 ° C + 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A aplicação de silano não melhorou a 
resistência ao cisalhamento. Em contraste, é 

possível que MDP tenha sido inibido pela adição 
do y-MPTS. Por isso, primers com MDP são 

recomendados para a cimentação de zircônia 
com cimento contendo tri-n-butilborano. 

Okutan Y et al, 2019 
(224) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento é um passo importante para 
melhorar a rugosidade da superfície e a 

resistência de união da zircônia. Os valores de 
cisalhamento não foram significativamente 
influenciados pelo tamanho de partícula e 

pressão do ar do jateamento.  

Oliveira-Ogliari A et al, 
2015 (225) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / revestimento com sílica Cisalhamento 24 horas, 3, 6 e 12 meses de armazenamento 

em água a 37 ◦C. 

Foi possível conseguir uma ligação confiável e 
duradoura entre zircônia e cimentos à base de 

metacrilato quando se utiliza esta nova 
abordagem. 

Özcan M & Yetkiner E, 
2015 (226)   

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas + silano / 
Revestimento  com sílica + silano / 
revestimento com sílica silanizada 

Cisalhamento 6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 
Prontamente partículas de sílica silanizadas 

podem ser substituídas por sílica de 
revestimento convencional e silanização. 

Özcan M et al, 2008 
(227) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos / 
Revestimento triboquímico com 

sílica + primers cerâmicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O desempenho dos métodos de 
condicionamento chairside utilizados para 

zircônia compatível com a alternativa 
laboratorial testada. 

Özcan M et al, 2011 
(228) 

Controle negativo + tratamentos 
químicos/ revestimento com sílica 

+ tratamentos químicos /  
jateamento com partículas 

abrasivas + tratamentos químicos 

Cisalhamento 3 meses de armazenamento em água a 37 ° C 

O revestimento com sílica chairside e 
silanização para condicionar a superfície da 
zircônia melhorou a resistência de união em 

comparação com os protocolos de cimentação 
dos fabricantes para Superbond e Panavia F 2.0. 
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Ozel EG, et al, 2019 
(229) 

Jateamento com partículas 
abrasivas  / Jateamento com 

partículas abrasivas + laser de 
Er:YAG /  Jateamento com 

partículas abrasivas + laser de 
Nd:YAG 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O laser combinado com jateamento resultou em 
superfícies mais rugosas do que o jateamento 

sozinho. O jateamento sozinho melhorou a 
resistência de união ao cimento resinoso, em 

comparação com o laser e jateamento 
combinados. 

Pardo NP, et al, 2016 
(230) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Cisalhamento 
Armazenamento a seco a 37 ° C ou 10 dias de 

armazenamento em água 10000 ciclos térmicos 
entre 5 ° C e 55 ° C. 

A combinação do revestimento triboquímico 
com sílica com silano pode melhorar a união da 

zircônia com cimento auto-adesivo e 
recomenda-se como um pré-tratamento para 
aumentar a retenção elementos de dióxido de 

zircônio. 

Passos SP et al, 2010 
(231) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica + silano Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 12 

000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O revestimento com sílica + silano mostrou 
resistência de união mais elevada e estável com 

e sem envelhecimento. A durabilidade da 
adesão pode variar, dependendo do tipo de 

cimento. 

Pereira LL et al, 2015 
(232) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 60 dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

O jateamento seguido pela aplicação do primer 
universal aumentou a resistência de união do 
cimento resinoso à zircônia, com a exceção de 

Single bond Univesal e MZ. 

Pott PC et al, 2018 (233) Controle negativo / plasma de 
argônio + tratamentos químicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C + 100 
dias de armazenamento em água a 37 ° C5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

A utilização de plasma parece ser adequada 
para melhorar a resistência de união entre a 
zircônia e materiais auto-condicionantes. No 
entanto, mais pesquisas são necessárias para 

identificar a influência da variação de 
parâmetros do plasma. 

Pozzobon JL, et al, 2016 
(234)  

Revestimento triboquímico com 
sílica / revestimento com sílica Cisalhamento 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C + 90 

dias de armazena mento em água a 37 ° C. 

Para a cimentação adesiva de reconstruções 
minimamente invasivas em Y-TZP, o 

revestimento com sílica chairside com partículas 
de 30 um deve ser realizado durante 20 s a uma 
distância de 10-20 s, mas para o revestimento 

com sílica de laboratório com partículas de 110 
um, 10 s de abrasão são suficientes. 

  

continuação 

continua 

94 



 
 

Pozzobon JL, et al, 2017 
(235) 

revestimento de sílica 
Tribochemical + silanização / glaze 

+ condicionamento ácido 
Cisalhamento 90 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

O revestimento triboquímico com sílica 
aumentou a resistência de união, devido a 

maiores melhorias nas características químicas 
e micromecânicas para união aos cimentos 

resinosos. 

Qeblawi QM, et al, 2015 
(236) 

revestimento de sílica 
Tribochemical + silanização 
/Jateamento com partículas 

abrasivas 

Cisalhamento 
24h de armazenamento úmido a 37 ° C ou 3 dias 

de armazenamento úmido a 37 ° C + 10000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Não foram observadas diferenças significativas 
na resistência de união entre a zircônia e um 

cimento com um primer de silano e um cimento 
contendo fosfato di-methacryloxydecyl sem um 

primer separado. O envelhecimento teve um 
efeito significativo sobre a resistência ao 

cisalhamento dos 2 cimentos auto-adesivos. 

Queiroz JR, et al, 2013 
(237) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento  com nano-sílica + 
tratamentos químicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A adesão química dos cimentos resinosos 
testados foi similar após a deposição de nano 

filme de sílica e ao jateamento seguido por 
aplicação do primer. 

R Janda et al 2003 (238) PyrosilPen Cisalhamento 24h de armazenamento seco + 5000 ciclos 
térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A tecnologia PyrosilPen é um método fácil e 
eficaz para o tratamento de superfície de  

silicato, o óxido de alumínio e óxido de zircônio 
para se obter uma boa ligação a cimentos 

resinosos. 

Re D, et al, 2015 (239) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica / Revestimento triboquímico 

com sílica + silano 

Cisalhamento 
7 dias de armazenamento em solução fisiológica 
a 37 ° C ou 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 60 ° 

C. 

Depois de envelhecimento artificial, as 
diferenças mínimas nos valores de resistência 

de união entre os grupos de jateamento e 
controle não foram de estatisticamente 

significantes. 

Rebholz-Zaribaf N & 
Özcan M, 2016 (240) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

tratamentos químicos 
Cisalhamento 24h de armazenamento a seco ou 5000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Um cimento resinoso dual com 10-MDP pode 
ser sugerido como escolha de cimento em 

conjunto com um primer com 10-MDP, para 
união mais confiável à zircônia. O que também 

pode ser uma alternativa aos protocolos de 
jateamento. 

Rona N et al, 2017 (154) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + silano / Revestimento 
triboquímico com sílica + silano / 

laser de Er:YAG + silano / descarga 
elétrica + silano 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5° C e 55 ° C. 

O tratamento por descarga elétrica aumentou a 
resistência de união. Além disso, não houve 

qualquer efeito adverso significativo da 
descarga elétrica na resistência à flexão da 

zircônia. 
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Saleh NE, et al, 2019 
(241) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / condicionamento ácido 

+ primers 
Cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento é um método mais eficaz para 
aumentar a resistência de união do que o 

condicionamento com ácido fluorídrico, e a 
aplicação Z-Prime Plus aumenta a resistência de 

união mais do que Clearfil Ceramic Primer. 

Salem RST et al, 2019 
(242) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Um cimento resinoso contendo fosfato de 
diidrogênio-metacriloiloxidecil é recomendado 

para proporcionar uma união durável para 
zircônia monolítica. 

Sciasci  et al, 2015 (243) 
Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 
triboquímico com sílica 

Cisalhamento 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O tamanho das partículas não influenciou a 
resistência de união dos grupos abrasionados 
exclusivamente com alumina ou partículas de 

sílica. RelyX ARC foi mais dependente do 
tratamento de superfície do que RelyX U100 ou 

Panavia F. 

Shimoe S et al, 2012 
(244) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas  /  
jateamento com partículas 
abrasivas + aquecimento 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
20000 ciclos térmicos entre 4 ° C e 60 ° C. 

Embora o jateamento tenha melhorado 
consideravelmente união entre a zircônia e 
cimentos indiretos, o tratamento térmico 

subsequente teve um efeito negativo sobre a 
durabilidade da resistência de união. 

Shin YJ et al, 2014 (245) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers cerâmicos 

Cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O tratamento combinado de jateamento 
seguido por primer de zircônia é recomendado 
para a cimentação com Panavia F2.0 e Clearfil 

SA. 

Silva LH, 2012 (246) 
Controle negativo / jateamento 

com partículas abrasivas + primers 
cerâmicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O tratamento térmico do primer de zircônia 
melhorou a resistência de união inicial, mas não 
promoveu uma ligação estável sob as condições 

de envelhecimento.  

Steiner R et al, 2020 
(247) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 7 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento por si só não foi suficiente como 
o pré-tratamento da superfície de zircônia. Para 
se atingir altos valores de resistência de união, 

recomenda-se a utilização de um cimento 
resinoso com um primer com MDP. 
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Tanaka R. et al, 2008 
(103) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 

triboquímico com sílica + primers 
cerâmicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Uma resistência estável ao cisalhamento foi 
conseguida na Y-PSZ revestida com sílica com a 
interação cooperativa de monómero fosfatado 

e silano. 

Thammajaruk P et al, 
2020 (248) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / revestimento com nano-

sílica + primer 
Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Após a termociclagem, a resistência de união 
compósito-zircônia do revestimento com nano-

alumina foi comparável ao do tratamento 
triboquímico com sílica. 

Vanderlei A, et al, 2014 
(249) 

Controle negativo / revestimento 
triboquímico com sílica / glaze + 
condicionamento ácido /  glaze + 

revestimento com sílica / 
jateamento com partículas 

abrasivas 

Cisalhamento 
24h de armazenamento seco ou 150 dias de 
armazenamento seco + 6000 ciclos térmicos 

entre 5 ° C e 55 ° C. 

Glaze + condicionamento ácido alteraram a 
morfologia da Y-TZP de cerâmica e melhorou a 
adesão ao cimento, mas a obtenção de valores 

elevados e estáveis de união a Y-TZP permanece 
um desafio.  

Vasconcelos US, et al, 
2019 (250) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica / laser de Er:YAG /  laser de 

Er:YAG + jateamento com 
partículas abrasivas / laser de 

Er:YAG + Revestimento 
triboquímic com sílica 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento com partículas de óxido de 
alumínio de 110μm após irradiação com laser 
pode uma alternativa eficaz no tratamento de 
superfície da zircônia. A utilização de laser de 

Er: YAG isoladamente não é eficaz para 
aumentar a resistência de união entre o 

cimento e a zircônia. 

Vicente M et al, 2016 
(129) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica + laser de pulsos ultra-curtos 

Cisalhamento Imediato ou 50000 ciclos mecânicos (90 N, 3 
ciclos / s). 

Uso de irradiação com laser femtosegundo 
pode ser uma alternativa a tratamentos de 

superfície convencionais para alcançar a adesão 
adequada. 

Wandscher VF et al, 
2016 (251) 

Revestimento com sílica / 
jateamento com partículas 

abrasivas 
Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C + 150 

dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

O jateamento com partículas finas de cerâmica 
feldspática é uma nova técnica e parece ser 

adequada para melhorar a resistência de união 
entre a zircônia e cimentos resinosos. 

Xie GZ, et al, 2011 (252) Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas + corante Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 
A aplicação de corante não afetou a resistência 
de união à resina e a durabilidade da cerâmica. 

Xie H et al, 2013 (253) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 
triboquímico com sílica / 

condicionamento ácido + primers  

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 25 ° C ou  40 
dias de armazenamento em água a 25 ° C. 

O condicionamento ácido sob aquecimento 
parece ser um tratamento promissor para 

aumentar a rugosidade superficial melhorar a 
resistência de união. 
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Xie H et al, 2016 (254) 

revestimento de sílica 
Tribochemical + silanização 
/Jateamento com partículas 

abrasivas + primers 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

20.000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C + 40 
dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

A aplicação de adesivos universais de frasco 
único depois de jateamento é uma alternativa 
ao revestimento triboquímico com sílica com 
silanização, enquanto que a ligação entre a 
resina e Y-TZP é mais susceptível à hidrólise 
quando um primer de zircônia ou adesivo 

universal de frasco único é usado. 

Xie H et al, 2017 (255) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / condicionamento ácido 

/  condicionamento ácido 
ultrassônico 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
21000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Condicionamento ultrassônico com HF 40%, à 
temperatura ambiente durante 10 minutos 

pode ser utilizado como um método alternativo 
de aumento da rugosidade para melhorar a 

cimentação de Y-TZP. 

Yi A, 2015 (256) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primers cerâmicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A aplicação de Z-PRIME após o jateamento 
apresentou os melhores resultados na melhora 
da união entre Y-TZP e cimento auto-adesivo. 

Yagawa S et al, 2018 
(257) 

Controle negativo + primers 
cerâmicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou de 
armazenamento em água 24 horas a 37 ° C + 

5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Aplicação de primers contendo monómero 
fosfato hidrofóbico (MDP) produziu resistência 

de união durável de agentes de cimentação 
resinosos à zircônia translúcida. 

Yang L et al, 2018 (258) Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

30000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Primers, adesivos e cimentos resinosos 
contendo MDP promovem resistência de união 
aceitável após envelhecimento de longo prazo. 

Yang L et al, 2018 (259) Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
20000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C + 60 

dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

Condicionamento com um primer contendo 
MDP combinado com cimento resinoso 

convencional é mais confiável. 

Yang L et al, 2019 (260) Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Cisalhamento 

24 horas, uma semana, um mês, 3 meses, 6 
meses, e 12 meses de armazenamento em água 

a 37 ° C ou temperatura ambiente ou 30000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Aplicação de cimentos auto-adesivos por si só 
pode ser uma alternativa para pré-condicionado 

com um primer de zircônia seguido pela 
aplicação de cimentos resinosos convencionais. 
Formação de ligações Zr-O-P contribuiu para o 
melhoramento da ligação de cimentos auto-

adesivos. Diferentes condições de 
envelhecimento afetaram os valores de 

cisalhamento. 
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Yenisey M et al, 2016 
(261) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica /  laser de Er:YAG + 

jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 6000 
ciclos térmicos entre 5° C e 55 ° C. 

O tempo de sinterização pode ser eficaz na 
resistência de união e o revestimento com sílica 

de 30 um (Cojet) com silano aumentou a 
resistência de união entre o cimento a cerâmica 

sinterizada de diferentes maneiras. 

Yildirim B et al, 2019 
(87) 

Controle negativo / revestimento 
triboquímico com sílica  + silano/ 
primer com MDP/ revestimento 
com nano-nitreto de alumínio 

/laser de Er:YAG 

Cisalhamento 5500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Adesão de cimentos com químicas diferentes à 
zircônia pode ser melhorada após o 

revestimento triboquímico com sílica em 
comparação com primer sozinho, revestimento 

com nano nitreto de alumínio ou laser. 

Yucel MT et al, 2018 
(156) 

Jateamento com partículas 
abrasivas  / laser de Er:YAG /  laser 

de pulso ultra-curtos 
Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento e o laser femtosegundo foram 
mais eficazes do que o tratamento com laser de 

Er: YAG. 

Yucel MT et al, 2018 (27) Controle negativo / laser de pulsos 
ultra-curtos Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Os maiores valores médios para Ra e resistência 
de união foram alcançados com um feixe de 

laser de ângulo de 30 °. 

Yun J et al, 2010 (262) 
Controle negativo / jateamento 

com partículas abrasivas + 
tratamentos químicos 

Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Primers metálicos não são sempre eficazes para 
a ligação entre cerâmica Y-TZP e cimentos 

resinosos. Mesmo que um primer metálico não 
seja suficiente por si só, a aplicação combinada 
com jateamento parece ser um pré-tratamento 
apropriado para melhorar a resistência da união 
à cerâmica Y-TZP, especialmente com Panavia F 

2,0. 

Zaia WLS et al, 2015 
(263) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica + tratamentos químicos 

Cisalhamento 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 15 

dias de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O melhor tratamento para promover resistência 
de união elevada à zircônia é associar 

tratamento triboquímico com o sistema 
adesivo. 

Zhang H et al, 2015 
(264) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas + primer Cisalhamento 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O tratamento com Primer pode melhorar a 
resistência de união à zircônia. No entanto, a 
interface de ligação do primer não é estável e 

rapidamente se degradada durante a 
termociclagem. 
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Zhao L et al, 2016 (265) Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 30 
dias de armazenamento a 37 ° C + 3000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 30 dias de 
armazenamento em água a 37 ° C 

A presença de MDP no cimento não pareceu ter 
um efeito positivo sobre a resistência de união 

de longo prazo com a zircônia. 

Attia A et al, 2011 (58) 
Jateamento com partículas 

abrasivas / revestimento com 
sílica + primers 

Tração 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 30 

dias de armazenamento em água a 37 ° C + 7500 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

Um novo primer universal melhorou a 
resistência de união à zircônia, enquanto o 
método de limpeza teve pouco ou nenhum 

efeito. 

Ebeid K et al, 2018 (266) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Tração 

3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
30 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
150 dias de armazenamento de água a 37 ° C + 

37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento com Al2O3 a uma pressão 
reduzida na fase de pré-sinterização pode 

resultar em resistência de união durável ao 
cimento resinoso. 

Elsayed A et al, 2017 
(267) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos Tração 

3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
30 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

7500 ciclos térmicos a partir de 5 ° C e 55 ° C ou 
150 dias de armazenamento de água a 37 ° C + 

37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C.  

A resistência de união é significativamente 
afetada pelo sistema adesivo utilizado. Um 

primer separado contendo silano e monômero 
fosfatado fornece uma união mais durável do 

que os silanos incorporados a adesivos 
universais multimodo.  

Hallmann L et al, 2016 
(83) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / plasma 

de argônio / plasma gasoso / 
condicionamento ácido / fundição 

Tração 3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C.  

O tratamento com partículas de zircônia 
abrasivas é um método promissor para 

aumentar resistência de união sem danos 
significativos à superfície da cerâmica. Um 
método promissor alternativo é a fundição. 

Kern M & Wegner, 1998 
(8) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 
triboquímico com sílica / 

acrilização + tratamentos químicos 

Tração 
3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
150 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Uma ligação durável foi conseguida apenas 
através da utilização de compósitos com um 

monómero adesivo especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

continua 

100 

continuação 



 
 
 
 

Kern M et al, 2009 (268) 
Controle negativo / jateamento 

com partículas abrasivas + primers 
cerâmicos 

Tração 
3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
150 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A omissão do jateamento resultou no 
descolamento durante o envelhecimento 

artificial independente do primer utilizado. A 
combinação de jateamento e primer melhorou 
a união de longo prazo à zircônia. Com pressão 
baixa, a rugosidade da superfície foi reduzida 

sem afetar a resistência de união de longo 
prazo, desde que os primers adesivos 

adequados sejam aplicados.  

Lehmann & Kern, 2009 
(269) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Tração 

3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
150 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

37500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A utilização de primers contendo monômero 
fosfatado sobre zircônia jateada melhora 
significativamente a resistência de união. 

Wandscher VF, et al, 
2017 (270) 

Revestimento triboquímico com 
sílica / glaze + condicionamento 
ácido / revestimento com nano-

sílica  

Tração 60 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 
12000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C 

Revestimento triboquímico com sílica e 
revestimento com nano-sílica sobre a superfície 
interna de coroas de zircônia promoveram uma 

força de retenção maior. 

Wille et al, 2017 (271) Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos Tração 

3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
30 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

7500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O primer auto-condicionante promoveu 
resistência de união significativamente mais 

baixa resistência do que o método 
convencional. 

Ali N et al, 2019 (272) 

Controle negativo / Fusão de 
partículas pulverizadas / 

Jateamento com partículas 
abrasivas 

Micro-
cisalhamento 

armazenamento 24h + 5000 ciclos térmicos 
entre 5 ° C e 55 ° C. 

A fusão de partículas melhorou a resistência de 
união da zircônia ao cimento. 

Carvalho RF, et al, 2016 
(273) 

Revestimento triboquímico com 
sílica /  condicionamento ácido 

sob aquecimento / 
condicionamento ácido sob 

aquecimento + primer / primer 

Micro-
cisalhamento 6 meses de armazenamento de água a 37 ° C. 

O aquecimento de solução química de metanol, 
ácido clorídrico a 37% e cloreto férrico a 100 ° C 

durante 30 minutos, com e sem aplicação do 
primer não pode substituir o jateamento com 
sílica e silanização para uma melhor adesão da 

resina à zircônia. 
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da Silva EM et a, 2014 

(274) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica / primer 

com MDP 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 6 
meses de armazenamento em água a 37 ° C. 

Cimento auto-adesivo não foi capaz de manter a 
união à Y-TZP após 6 meses de envelhecimento 

em água. 

Dal Piva AM et al, 2019 
(275) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica + primers 

cerâmicos 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento em água ou 5000 ciclos 
térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 10000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento com sílica, seguido de aplicação 
de adesivo universal com MDP e calor 

apresentou uma força de ligação superior à dos 
outros protocolos. Quando o revestimento de 

sílica não é realizado, a adesão é fraca e instável 
em longo prazo. 

Go EJ et al, 2019 (276) Jateamento com partículas 
abrasivas + tratamentos químicos 

Micro-
cisalhamento 5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O cimento auto-adesivo sem MDP mostrou o 
aumento da resistência de união com primer 
com MDP. A resistência de união do cimento 

auto-adesivo com MDP não foi afetada 
significativamente pela utilização do pimer. 

Lima RBW et al, 2019 
(277) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / revestimento com 

sílica + primers 

Micro-
cisalhamento 

24h ou 8 meses de armazenamento em água a 
37 ° C. 

Um primer à base de MDP é fundamental para 
conseguir uma estabilidade da ligação resina-
zircônia, mas a reatividade química do MDP é 

prejudicada quando esta molécula está 
presente em um sistema multi-componente. 

Lopes GC et al, 2016 
(278) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 6 
meses de armazenamento em água a 37 ° C. 

O armazenamento em água não afetou a 
ligação de cimento resinosos à zircônia, 
independentemente do tratamento de 

superfície.  

Mangione E & Özcan M, 
2019 (279) 

Controle negativo / Revestimento 
triboquímico com sílica 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento a seco ou 5000 ciclos 
térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A contaminação com saliva diminui a adesão da 
zircônia. Limpeza das superfícies contaminadas 

com 37,5% de H3PO4 inibe a adesão e, 
portanto, deve ser evitada em cimentação 

adesiva de reconstruções de zircônia. O 
jateamento das superfícies e a utilização de 

cimentos com 10-MDP proporcionam a melhor 
adesão. 

Negreiros WM et al, 
2017 (280) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 1 
ano de armazenamento em água a 37 ° C. 

A combinação de agente de limpeza e primer 
pode gerar uma maior resistência de união para 

Katana às 24 h. A resistência da união à 
cerâmica reduziu em aproximadamente 50% 

depois de um ano. 
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Noda Y et al, 2017 (281) Controle negativo + primers 
cerâmicos 

Micro-
cisalhamento 

24h de armazenamento em água ou 5000 ciclos 
térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 10000 ciclos 

térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Ciclos térmicos reduziram a resistência de união 
para todos os materiais cerâmicos com 

qualquer tratamento de superfície. 

Saade J et al, 2020 (91) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas  /  laser 
de Er,Cr:YSGG / condicionamento 

por infiltração seletiva 

Micro-
cisalhamento 

Imediato ou 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 
55 ° C ou 2, 24 e 48 semanas de armazenamento 

em água ou 2, 24 e 48 semanas de 
armazenamento em solução enzimática de 

esterase. 

O envelhecimento em água e soluções de 
esterase desempenharam um papel 

significativo, aumentando a degradação da 
união. Um armazenamento mínimo de 1 ano 

em água e  esterase deve ser usado para avaliar 
a durabilidade da ligação entre o cimento e a 

zircônia. 

Wang C et al., 2014 
(282) 

Jateamento com partículas 
abrasivas + primers cerâmicos 

Micro-
cisalhamento 

3 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 3 
dias de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A pressão da secagem ao ar influencia a 
resistência e a durabilidade da união. Maior 

pressão de secagem (0,3-0,4 MPa) para PCC e 
de pressão intermédia (0,2 MPa) para ZPP são 

recomendados para produzir ligações duráveis e 
fortes entre o cimento e a zircônia. 

Aboushelib MN et al, 
2007 (70) 

Condicionamento por infiltração 
seletiva + tratamentos químicos Micro-tração 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou um mês de 

armazenamento em água a 37 ° C. 

Condicionamento por infiltração seletiva é um 
método confiável para o estabelecimento de 
uma ligação forte e durável com materiais à 

base de zircônia. 

Aboushelib MN et al, 
2009 (283) 

Vitrificação +condicionamento 
ácido + primers experimentais Micro-tração Imediato ou 90 dias de armazenamento em 

água a 37 ° C 

Estabilidade a longo prazo da união de resina e 
zircônia está diretamente relacionada à química 

dos materiais utilizados, incluindo primers.  

Aboushelib, MN, 2012 
(284) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / fusão 

de partículas pulverizadas 
Micro-tração 24h ou 6 meses de armazenamento em água a 

37 ° C. 

Fusão de partículas é um método novo e 
simples, adequado para aumentar a resistência 
de união de cimentos à estruturas com base em 

zircônia. 
Aboushelib M et al.,, 

2010 (69) 
 
 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas   / 

condicionamento por infiltração 
seletiva 

Micro-tração 

Imediato ou 4 semanas de armazenamento em 
água 37 ° C ou 26 semanas  de armazenamento 
em água 37 ° C ou 10000 ciclos térmicos entre 5 

° C e 55 ° C. 

A infiltração seletiva estabeleceu uma ligação 
forte, estável e duradoura à zircônia. 

Attia A, 2011 (285) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 
triboquímico com sílica / 

Revestimento triboquímico com 
sílica + silano 

Micro-tração 
7 dias de armazenamento em água a 37 ° C ou 
30 dias de armazenamento em água a 37 ° C + 

7500 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O revestimento com Sílica seguido de aplicação 
de silano em conjunto com cimentos resinosos 

adesivos aumentou significativamente a 
resistência de união, enquanto a termociclagem 

a diminuiu significativamente. 
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Dias de Souza GMD, et 
al, 2014 (286) 

Controle negativo + primers 
experimentais Micro-tração 48h ou 6 meses de armazenamento em água a 

37 ° C. 

A aplicação de um adesivo à base de MDP pode 
melhorar a resistência de união com a zircônia. 

No entanto, os resultados de resistência de 
união para todos os grupos não permaneceram 

estáveis ao longo de 6 meses. 

Dias de Souza, GMD, 
2011 (287) 

Controle negativo + primers 
cerâmicos Micro-tração 40h de armazenamento de água a 37 ° C ou 150 

dias de armazenamento de água a 37 ° C. 

O uso Alloy Primer melhorou a resistência de 
união entre RelyX Unicem e zircônia. Embora os 

valores iniciais obtidos com Panavia tenham 
sido significativamente maiores do que RelyX 
Unicem, depois do envelhecimento, ambos os 

agentes de cimentação apresentaram 
desempenho estatisticamente semelhantes. 

Dias de Souza GM, et al, 
2010 (288) 

Controle negativo / primers com 
MDP / primers sem MDP Micro-tração 

72h de armazenamento em água a 37 ° C ou 60 
dias de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 

ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

Este tratamento químico pode resultar em uma 
alternativa confiável para alcançar a resistência 

de união adequada e durável. 

Elsaka SE, 2016 (289) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Micro-tração 
1 semana de armazenamento em saliva artificial 
a 37 ° C + 10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° 

C. 

O tratamento triboquímico da superfície de 
zircônia com sílica aumentou a resistência de 
união entre a zircônia e cimentos resinosos. 

Cimentos contendo monômero fosfatado (APM, 
MS) proporcionou maior resistência de união 
com a zircônia monolítica do que os não-APM 

(MN). 

Esteves-Oliveira M et al, 
2016 (24) 

Jateamento com partículas 
abrasivas / Revestimento 

triboquímico com sílica / laser de 
pulsos ultra-curtos  

Micro-tração 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 30 
dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

A irradiação com laser de pulsos ultra-curtos 
aumentou significativamente a resistência de 

união e pode ser uma alternativa para melhorar 
a adesão a este material. 

Gomes AL, et al, 2015 
(88) 

Controle negativo / revestimento 
triboquímico com sílica  /laser de 

Er:YAG / revestimento 
triboquímico com sílica  + laser de 

Er:YAG 

Micro-tração 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C + 150 
dias de armazenamento em água a 37 ° C. 

A ciclagem não influenciou negativamente 
micro-tração com cimento auto-adesivo 

contendo 10-MDP, quando usado na superfície 
de zircônia revestida com sílica, 

independentemente do tratamento com laser 
de Er: YAG. 

Maroun EV et al, 2019 
(290) 

Controle negativo / 
condicionamento ácido / 

jateamento com partículas 
abrasivas / vitrificação 

Micro-tração 
24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 

1.200.000 mecânica (98 N, 2,5 Hz) e 10000 (5-55 
° C) ciclos térmicos. 

A ligação a Y-TZP de cerâmica vitrificada com 
glaze resistiu à ciclagem termomecânica. 
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Ruales-Carrera E et al, 
2019 (291) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica  

Micro-tração 24h de armazenamento em água ou 10 000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O jateamento associado ao uso de adesivos 
universais contendo MDP poderia proporcionar 
uma ligação durável à zircônia convencional e 

de alta translucidez. 

Ruja MA et al, 2019 (25) 

Controle negativo / jateamento 
com partículas abrasivas / 

Revestimento triboquímico com 
sílica / laser de pulsos ultra-curtos 

Micro-tração 
48h de armazenamento em água a 37 ° C ou 48h 

de armazenamento em água a 37 ° C + 5000 
ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A capacidade do laser de alterar a morfologia da 
superfície da Y-TZP, aumentar da molhabilidade 

e rugosidade sem aumentar o teor de fase 
monoclínica sugere o seu potencial para 

melhorar a união ao cimento resinoso, sem 
comprometer a resistência da restauração. 

Sakrana & Ozkan, 2017 
(292) 

Controle negativo / Jateamento 
com partículas abrasivas + silano / 

Cloreto de metileno / 
condicionamento ácido sob 

aquecimento 

Micro-tração 24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
6000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

O condicionamento químico da zircônia pode  
ser um potencial substituto para o jateamento 
como um método de tratamento da superfície 

de zircônia. 

Salem RST et al, 2016 
(293) 

Fusão de partículas pulverizadas / 
condicionamento por infiltração 

seletiva / jateamento com 
partículas abrasivas 

Micro-tração 24h OU 3 meses de armazenamento em água a 
37 ◦C. 

A infiltração seletiva e a fusão partículas 
estabeleceram uma união forte, estável e 

durável à zircônia de alta translucidez. 

Smith RL et al, 2011 (10) 
Revestimento triboquímico com 

sílica + silano / revestimento com 
sílica + primer 

Micro-tração Imediato ou 1, 3 ou 6 meses de armazenamento 
em água a 37 ◦C. 

A deposição de uma camada de sílica sobre a 
zircônia resultou em resistência adesiva igual ou 
superior a longo prazo quando comparada com 

as técnicas tradicionais de cimentação, mas 
mais baixa do que para a porcelana dentária 

tratada com silano. 

Thammajaruk P et al, 
2018 (294) 

Revestimento triboquímico com 
sílica + primer / revestimento com 

nano-alumina 
Micro-tração 

24h de armazenamento em água a 37 ° C ou 
5000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C ou 
10000 ciclos térmicos entre 5 ° C e 55 ° C. 

A resistência de união à zircônia após 
revestimento com alúmina nano-estruturada foi 
comparável à do tratamento triboquímico com 

sílica. 
Fonte: a autora 
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A maior parte dos estudos (106) utilizou o teste de cisalhamento para avaliação 

da resistência de união. Foi observado que existe uma grande variedade de protocolos 

de adesão em zircônia, utilizando diferentes métodos de tratamento, diversos 

cimentos, com diferentes testes e tempos de armazenamento. Por isso, é difícil 

realizar uma comparação direta entre tais protocolos.  

Para os pré tratamentos mecânicos, os protocolos com maior evidência na 

literatura incluem jateamento com partículas revestidas de sílica (que permitem a 

associação com silanos) e jateamento com alumina (combinado com o uso de 

promotores químicos como produtos à base de 10-MDP). Métodos envolvendo a 

silicatização da zircônia apresentam resultados promissores, mas que devem ser 

validados por novos estudos. Um protocolo de adesão que forneça resultados 

inequívocos ainda não foi identificado.  

A escolha do cimento resinoso parece ser menos relevante, desde que se utilize 

algum monômero funcional em um dos elementos do protocolo adesivo (primer ou 

cimento). De maneira geral, para todos os tipos de teste, foi possível observar que a 

combinação entre o pré tratamento mecânico da superfície e a utilização de 

tratamentos químicos (silano/monômero funcional) promoveu valores maiores de 

resistência de união do que apenas um dos métodos utilizados isoladamente.  

Além disso, foi possível observar também que os métodos de envelhecimento 

afetaram negativamente os valores de resistência de união, para todos os métodos 

de tratamento, com efeitos mais ou menos significativos, dependendo do tempo de 

envelhecimento e do tipo de tratamento empregado. 

5.2 Fase 2 - Determinação do limiar de ablação e seleção de parâmetros e 
padrões de irradiação do laser (Estudo Piloto) 

Os dados de ablação são mostrados na figura 5.2. O primeiro valor de ablação 

mensurável foi detectado para fluências de aproximadamente 2 J/cm2. Houve forte 

correlação entre fluência e profundidade de ablação (R2>0,94) para todas as taxas de 

pulso analisadas. No entanto, a correlação mais forte foi encontrada para 800kHz 

(R2=0,98) e 100kHz (R2=0,96). Os parâmetros mais eficientes encontrados, sem 
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causar danos superficiais (fissuras ou crateras visíveis) foram 2-3 J/cm2 para 800 kHz 

e 9-10 J/cm2 para 100 kHz. 

Figura 5.2 – Correlação entre a taxa de ablação e os parâmetros de irradiação com laser de pulsos 
ultracurtos 

 
Fonte: a autora. 
A maior taxa de ablação foi encontrada para a frequência de 50 kHz e a maior correlação entre a 
fluência e a profundidade de ablação foi encontrada para 100 e 800 kHz. 
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Nos padrões LC (linhas cruzadas) e LW (ondas paralelas), observam-se espaços 

não irradiados entre as linhas claramente separadas. Já no padrão LR (linhas 

aleatórias), cada ponto da superfície foi irradiado pelo laser, o que resultou na 

remoção completa de uma camada da superfície do material cerâmico, semelhante 

ao que se observou para o grupo SB (jateamento com Al2O3). 

 
5.3 Fase 3 – Resistência de união 
 

5.3.1 Rugosidade da Superfície e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As médias de rugosidade (μm) para os diferentes tratamentos de superfície são 

apresentados nas figuras 5.3 e 5.4. Antes do tratamento, os espécimes apresentaram 

uma rugosidade média (Ra) de 0,6 µm (± 0,3); um aumento estatisticamente 

significativo de Ra foi observado apenas para os grupos LC (4,8 (± 0,8)) e LW (8,7 

(±0,9)) (p<0,05). Como os grupos NC (controle negativo), SB (jateamento com Al2O3) 

e LR apresentaram padrões de ablação uniformes, apenas os grupos LC e LW 

originaram sulcos significativamente profundos. As ranhuras criadas nos grupos laser 

(ferramenta de “perfil”) foram em média 0,7 (±0,1) µm para NC, 2,5 (± 0,4) µm para 

SB, 1,8 (± 0,4) µm para LR, 15,2 (± 2,4) µm para LC e 30,8 (± 1,7) µm para LW (figura 

5.5).  
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Figura 5.3 - Imagens representativas da MEV e análise de superfície para os diferentes tratamentos 

 
Fonte: a autora. 
Imagem microscópica com aumento de 400X (superior), imagem 3D de rugosidade superficial (meio) 
e meios de medição da rugosidade por grupo (inferior). Superfícies homogeneamente estruturadas 
com rugosidade aumentada para LC e LW. 

 
 

Figura 5.4 - Rugosidade da superfície com médias e desvios padrão de Ra e Rz (μm)

 
Fonte: a autora. 
Um aumento significativo em Ra de LC e LW comparado a NC, SB e LR foi encontrado. Já para Rz, foi 
encontrada diferença estatisticamente significante entre todos os grupos laser e NC. Letras diferentes 
indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Figura 5.5 - Análise perfilométrica de profundidade das ranhuras geradas por cada parâmetro de laser

 
Fonte: a autora. 
Aqui, observa-se novamente a uniformidade e homogeneidade do padrão de superfície formado após 
as irradiações. 
 

A análise das micrografias mostrou que todos os parâmetros do laser causaram 

um padrão micro retentivo na superfície da zircônia. As imagens também revelaram 

alteração na estrutura de grãos da zircônia, como mostrado na figura 5.6. Não foram 

detectadas trincas ou áreas de derretimento após quaisquer tratamentos de 

superfície. 
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Figura 5.6 - MEV representativa dos grupos de tratamento (colunas verticais), com ampliação de 400X, 
1000x, 2000x e 4000x (linhas horizontais) 

Fonte: a autora. 
Os grupos laser exibiram padrões de superfície definidos e homogêneos, com altíssima precisão 
geométrica e resultados altamente previsíveis. Mesmo com uma ampliação de 4000X, nenhum dos 
grupos exibiu falhas mecânicas. 

 
 
5.3.2 Ângulo de contato 

A maior molhabilidade foi detectada nos grupos LC e LW, onde o líquido foi 

imediatamente e completamente espalhado pela superfície e, portanto, nenhum 

ângulo de contato pôde ser medido. SB e LR mostraram ângulos de contato 

semelhantes e, portanto, menor molhabilidade quando comparados com LC e LW 

(figura 5.7). 
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Figura 5.7 - Medidas de ângulo de contato representativas dos grupos SB e LR

 
Fonte: a autora. 
Nos grupos LC e LW, o líquido foi imediatamente e completamente espalhado pela superfície, impossibilitando 
a formação de um ângulo de contato. 

 

5.3.3 Teste de Microtração (µTBS)  
 
 

Os resultados do teste de microtração para os diferentes métodos de 

condicionamento estão apresentados na figura 5.8. Após 24 h e seis meses de 

armazenamento, os grupos LC (32,8 (± 6,0) / 21,2 (± 5,1)) e LW (29,3 (± 5,0) /21,4 (± 

4,4)) apresentaram resistências de união significativamente maiores ao cimento 

resinoso do que os espécimes tratados com SB (18,1 (± 5,4) /6,0 (± 3,2)) (p <0,05). 

Para todos os grupos de tratamento, houve uma diferença significativa entre a análise 

de 24h e a de 6 meses, porém, mesmo após o envelhecimento artificial, os grupos LC 

(queda de 34% após 6 meses) e LW (queda de 27% após 6 meses) apresentaram 

uma resistência de união significativamente maior, enquanto SB apresentou queda de 

67% após 6 meses de envelhecimento. 
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Figura 5.8 - Médias e desvios padrão da resistência de união após 24h e após 6 meses (µTBS) 

 
Fonte: a autora. 
Valores de resistência de união significativamente maiores foram observados para os grupos LC e LW 
em comparação com SB. Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos de tratamento para cada tempo experimental. Todos os grupos mostraram diferenças 
estatisticamente significativas entre os tempos experimentais 24h e 6 meses (p < 0,05). 

 
 
Devido ao número de falhas pré-teste (tabela 5.1), o poder do estudo em 

relação ao teste µTBS foi recalculado para garantir que ainda seria suficiente para 

detectar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Considerando-se 

um nível de significância de 0,05, obteve-se mais de 99% de poder. 

5.3.4 Análise do Tipo de Falha 

Os tipos de falha dos espécimes fraturados são apresentados na Tabela 5. 

Falhas pré-teste ocorreram em todos os grupos. Na análise de 24h, LC apresentou a 

menor porcentagem de falhas adesivas e uma porcentagem muito alta de falhas 

mistas com envolvimento de resina. Apenas LC e LW exibiram falhas coesivas na 

resina, tanto na análise de 24h quanto na de 6 meses. Os valores médios de µTBS 

das falhas coesivas excluídas foram 28,9 (± 8,3) e 31,1 (± 7,4) MPa para LC e LW, 

respectivamente, para a análise de 24 h e 19,4 (± 2,8) e 25,4 (± 2,2) MPa para LC e 

LW, respectivamente após 6 meses de armazenamento. Após 6 meses, foi observada 

maior porcentagem de falhas no momento pré-teste nos grupos SB e LR, em 

comparação com o momento 24h, mas não para os grupos LC e LW. No geral, os 

grupos irradiados com laser LC e LW mostraram distribuições de modo de falha 

semelhantes, assim como os grupos SB e LR. 
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Tabela 5.1 -  Distribuição de palitos testados, falhas pré-teste e tipos de falha após 24h e 6 meses 

24h 

Grupo Palitos 
Testados 

Falhas 
Pré-teste 

Falhas 
coesivas 

em Resina 

Falhas 
Adesivas 

Falhas 
Mistas 

SB Número 81 5 0 68 8 
Porcentagem 100 6,17 0 83,95 9,87 

LC Número 70 2 3 14 51 
Porcentagem 100 2,85 4,28 20,00 72,85 

LR Número 76 8 0 49 19 
Porcentagem 100 10,53 0 64,47 25,00 

LW Número 80 8 5 43 24 
Porcentagem 100 10,00 6,25 53,75 30,00 

6 meses 

Grupo Palitos 
Testados 

Falhas 
Pré-teste 

Falhas 
coesivas em 

Resina 

Falhas 
Adesivas 

Falhas 
Mistas 

 

SB Número 60 20 0 40 0 
Porcentagem 100 33,33 0 66,67 0 

LC Número 67 1 4 44 6 
Porcentagem 100 1,49 5,97 65,67 8,95 

LR Número 58 21 0 37 0 
Porcentagem 100 36,2 0,00 63,8 0,00 

LW Número 71 1 2 66 1 
Porcentagem 100 1,41 2,82 92,96 1,41 

Fonte: a autora. 
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5.4 Fase 4 – Resistência à flexão e caracterização de fase 
 

5.4.1 Teste de Resistência à flexão  

 

Os dados de resistência à flexão para cada grupo são apresentados na figura 

5.9. A análise de Kolmogorov-Smirnov mostrou uma distribuição não normal dos 

dados. Após a realização do teste de outlier de Grubbs, um espécime do grupo LC e 

um espécime do grupo LR foram excluídos da análise, resultando em 31 espécimes 

nesses 2 grupos. Três grupos mostraram diferença significativa em relação ao grupo 

NC. Entre eles, SB apresentou maior resistência à flexão (p=0,043) do que o controle 

negativo e LC (p <0,001) menor. Apenas um grupo de laser (LR) mostrou resistência 

à flexão semelhante ao grupo não tratado (p=1,0) (figura 5.9). Para ilustrar a diferença 

de comportamento entre os grupos, a distribuição de Weibull pode ser vista na figura 

5.10. A tabela 5.2 mostra os dados da análise de Weibull. 

 
Figura 5.9 - Box Plot da resistência à flexão (MPa) para os diferentes grupos de tratamento

 
Fonte: a autora. 
Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupo. 
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Figura 5.10 - Distribuição de Weibull para os diferentes grupos de tratamento de superfície 

 
Fonte: a autora. 
As análises revelam que LC apresentou o maior módulo de Weibull, entre todos os grupos indicando 
distribuição mais estreita dos dados de resistência à flexão. 

 
 

Tabela 5.2 - Resistência característica (σc, MPa), módulo de Weibull (m), média da resistência à flexão 
(MPa) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) 

Grupo n Média Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança de 

da média (95%) 
Mediana 

Resistência 
característica 

!c 

(MPa) 

Intervalo 
de 

confiança 
de !c (95%) 

Módulo 
Weibull 

(m)* 

Intervalo 
de 

confiança 
de m (95%) 

NC 32 852,0 118,6 809,2 – 894,7 895,3 899,5     A 866,9 – 
933,3 9,8 7,3 – 13,1 

SB 32 1052,5 150,0 998,4 – 1106,6 1090,3 1113,8     B 1070,6 – 
1158,8 9,2 6,9 – 12,3 

LR 31 819,8 63,2 796,6 – 842,9 815,2 848,1     A 826,9 – 
869,8 14,7 11,3 – 19,2 

LC 31 541,6 25,1 532,4 – 550,8 541,5 533,3     C 544,6 – 
562,0 23,7 18,3 – 30,8 

LW 32 620,9 53,5 601,6 – 640,2 624,7 644,7     D 626,4 – 
663,5 12,7 9,9 – 16,4 

Fonte: a autora. 
* Quanto maior o m (“shape value”), mais consistente é o material ("defeitos" uniformes são 
homogeneamente distribuídos por todo o volume) (174). 
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5.4.2 Análise Fractográfica 

Sob microscopia estereoscópica, foi possível observar padrões similares de 

fratura para todos os espécimes de cada grupo, compatíveis com o tipo de espécime 

confeccionado e com testes de resistência à flexão de 4 pontos. Por meio da MEV, 

para todos os grupos, a região dos defeitos críticos foi estimada na superfície de cada 

espécime, na região submetida a esforços de tração durante o teste de resistência à 

flexão. No entanto, enquanto os grupos SB, LR e LW mostraram linhas de ramificação 

em forma de leque ao redor do defeito crítico, assim como as amostras NC, o grupo 

LC mostrou mais linhas de ramificação paralelas, em direção à linha crítica do defeito, 

formada pelo padrão de irradiação do laser. Nas micrografias obtidas através de MEV, 

é possível observar marcas, como curvas de compressão (CC) opostas à origem da 

fratura, região de espelho e defeito crítico (dc) (figura 5.11). Na figura 5.12, é possível 

observar a localização da falha em relação aos diferentes padrões de superfície. No 

grupo LC, é possível observar a fratura exatamente sobre uma das ranhuras em linha 

reta formadas pela irradiação com laser. 

Figura 5.11 - MEV representativa das barras de 3Y-TZP fraturadas de todos os grupos. 

 
Fonte: a autora. 
Linha superior: ampliação de 35 X de ambas as partes da barra fraturada. As curvas de compressão 
(CC) podem ser vistas em todos os grupos no lado oposto da origem da falha, ou seja, no lado que 
recebeu os tratamentos de. Linha do meio: imagens em ampliação intermediária (400 X) mostrando a 
região do defeito crítico (dc); para os grupos laser LC e LW, a origem da fratura parece mais uma 
pequena região do que um defeito crítico singular. Linha inferior: imagens em ampliação maior (1000 
X) mostrando as linhas de hackle (HL). Nas imagens NC, SB e LR, o defeito crítico no lado de tração 
pode ser claramente identificado, enquanto nas imagens LC e LW, apenas as ranhuras geradas pelo 
processamento a laser são facilmente identificáveis, mas uma origem de fratura clara (falha crítica) é 
difícil de encontrar. Nestes dois grupos, a fratura parece originar-se de um grupo de ranhuras geradas 



 
 

118 

pelos padrões de irradiação do laser. Descrição das características da fratura de acordo com a diretriz 
atual (169). 

 
 
 

Figura 5.12 - MEV representativa das superfícies fraturadas dos grupos SB, LR e LC

 
Fonte: a autora. 
Imagens com ampliação de 400X (esquerda) e 1000X (direita), demonstrando que, enquanto para os 
grupos SB e LR a falha parece se originar de um defeito pontual na superfície do material e a linha de 
fratura não se apresenta uniforme, no grupo LC, a fratura parece se originar em uma das linhas do 
padrão de superfície geradas pela irradiação com laser, formando, assim, uma linha de fratura mais 
reta e uniforme.  
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5.4.3 Análise de Difração por Raios-X (Caracterização de Fase)  

A Figura 5.13a mostra as porcentagens de fase t dos grupos tratados. Os 

grupos SB (92,8%), LC (96,1%) e LW (95,5%) mostram uma diminuição das fases t 

nas amostras quando comparadas com o Grupo NC (97,9%) Apenas o grupo LR 

mostra um valor de fase t ainda mais alto de 99,1%. Os valores relativos observados 

das fases m também são mostrados na figura 5.13a e reafirmam os resultados 

observados, com as intensidades principais dos picos da fase t (30,1 °) diminuídas e 

as da fase m aumentadas nos grupos de tratamento (com exceção de LR), quando 

comparadas ao grupo NC. Esta conversão de fase t para m pode ser vista mais 

claramente por um deslocamento da linha do grupo SB (Figura 5.13b) e a relação de 

fase de 92,8% para a fase t e 7,2% para a fase m.  

A composição relativa entre as fases t e m está representada na tabela 5.3. 

Para todos os grupos laser, a conversão da fase t-m foi menor do que para SB. 

 
Tabela 5.3 - Composição (em peso) relativa das fases tetragonal e monoclínica obtidas a partir da 

Difração por Raios-X 
 

 Tetragonal 
% (em peso) 

Monoclínica 
% (em peso) 

NC 97,9 2,1 
SB 92,8 7,2 
LC 96,1 3,9 
LR 99,1 0,9 
LW 95,5 4,5 

Fonte: a autora. 
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Figura 5.13 - Padrões de XRD representativos dos grupos NC, SB, LC, LR e LW

 
Fonte: a autora. 
a) SB apresentou picos claros de m-ZrO2 e picos menores de t-ZrO2, enquanto NC apresentou o pico 
de maior intensidade para t-ZrO2 (30,17 graus). b) Todos os grupos tratados com laser apresentaram 
padrões de XRD semelhantes e nenhum deles um aumento de fase monoclínica pôde ser detectado. 
Além disso, SB apresentou um pico tetragonal alargado (seta).  
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6 DISCUSSÃO 
 

Medidas de rugosidade da superfície (Ra, Rz) revelaram que os grupos nos quais 

o laser foi utilizado diferiram significativamente do controle, exceto para o grupo LR 

(linhas aleatórias). Para as análises de resistência de união, em 24h, todos os grupos 

laser diferiram significativamente do controle positivo (SB) e em 6 meses os grupos 

LC (linhas cruzadas) e LW (ondas paralelas) apresentaram valores significativamente 

maiores que SB. Em relação à resistência à flexão, todos os grupos de tratamento 

resultaram em valores significativamente diferentes do controle negativo; novamente, 

exceto para LR. Portanto, todas as hipóteses nulas foram rejeitadas. 

Tendo em vista que, atualmente, o jateamento com partículas de Al2O3 é 

considerado como o tratamento de referência para superfícies de zircônia (59,61,95), 

qualquer novo método desenvolvido de condicionamento superficial deve ser 

comparado a este, para que seja possível estabelecer relações de 

superioridade/inferioridade. Uma vez que a aplicação deste tratamento é realizada de 

forma manual, para padronizar a técnica e reduzir a variabilidade, a distância do 

instrumento, a pressão e o tempo de jateamento foram mantidos como constantes 

para todos os espécimes do grupo. Os valores mais utilizados foram reproduzidos: 

distância de 10 mm da superfície (100,295,296); tamanho das partículas de 50 μm 

(61,295,296); e uma pressão entre 2 e 3 bar (61,82,163). 

Embora o jateamento com Al2O3 em conjunto com cimentos contendo MDP sejam 

capazes de produzir uma união durável da zircônia, ainda se observa na literatura uma 

alta taxa de descolamento de zircônia, quando comparadas às cerâmicas vítreas 

(38,40,108,109). Diversos tipos de lasers com diferentes comprimentos de onda e 

parâmetros têm sido usados para condicionar superfícies de zircônia com o objetivo 

de melhorar a resistência de união a cimentos resinosos. Geralmente, os resultados 

apontaram para valores de resistência de união melhorada em relação aos 

tratamentos comuns de jateamento (24,25,27,92,128,129), mas o comportamento 

oposto também foi relatado (86,88,90). Tais dados devem ser analisados com 

cuidado, pois diferentes comprimentos de onda dos lasers e parâmetros podem 

conduzir a diferentes aspectos morfológicos da superfície, que por sua vez 

governam/comandam as vias de adesão.  
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O tempo de intervalo de pulso do laser também é uma questão muito importante, 

uma vez que LPUC tendem a promover menos danos residuais às superfícies 

irradiadas, produzindo superfícies quase, senão totalmente livres de defeitos 

(149,150,297).  

Diversos testes (cisalhamento, tração e push-out) têm sido usados para avaliar a 

resistência de união de resina-cerâmica. Apesar de mais laborioso e sensível à 

técnica, o teste de microtração apresenta uma longa lista de vantagens quando 

comparado aos outros, entre elas, o uso mais econômico dos materiais, melhor 

controle de diferenças regionais dentro do mesmo espécime, melhor distribuição de 

tensão na interface verdadeira (evitando falha coesiva no substrato ou compósito), 

etc. Além disso, o teste com micro espécimes é capaz de fornecer uma medição mais 

representativa da resistência de união, sendo uma opção mais adequada para testar 

a adesão à zircônia (157,298). Quando se trata de armazenamento de micro 

espécimes em água, o teste de micro tração é também considerado como um método 

bem validado para avaliar a durabilidade da resistência de união ao longo do tempo 

(157,158,299,300). 

Apesar das inúmeras vantagens e validações, existe a preocupação de que esse 

tipo de teste possa não ser o melhor para prever o desempenho adesivo in vivo, visto 

que, geralmente em uma situação clínica, as interfaces adesivas das restaurações 

não são submetidas a forças agudas de tração ou cisalhamento (301) como as 

realizadas durante essa metodologia. Como alternativa, o teste de fadiga tem sido 

sugerido, pois simula a tensão mecânica cíclica da mastigação e a geração de trincas 

na interface de cimentação (302). No entanto, considerando-se que o teste de fadiga 

é mais trabalhoso e demorado e, seguindo as observações dos pesquisadores em 

2010 (303), ao comparar ambos os testes, concluiu-se que o teste de microtração se 

provou ser confiável para a presente metodologia e assim foi o teste de escolha para 

o presente estudo. 

Os valores de resistência de união mostraram-se mais altos nos grupos que 

receberam as irradiações laser (LC e LW) em relação ao grupo jateado (SB). Esses 

resultados parecem estar relacionados à maior área de superfície exibida pelos 

grupos laser. Os valores médios de resistência de união relatados na literatura para 

ensaios de macro tração sem envelhecimento são de aproximadamente 20-22 MPa 
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(158,304), o que está na faixa dos valores registrados em nosso estudo pelos grupos 

SB e LR. Os resultados dos grupos LC e LW encontram-se ainda acima dessa média. 

Deve-se ressaltar que os resultados do presente estudo devem ser analisados dentro 

do quadro dos tratamentos físicos para modificações morfológicas da superfície 

cerâmica, em conjunto com um tratamento químico, já que, aqui, foi utilizado um 

cimento resinoso contendo o monômero funcional MDP, como recomendado pela 

literatura e descrito anteriormente. 

Para avaliar a resistência de união, blocos de zircônia foram cimentados a 

blocos de resina composta, com o objetivo de criar uma estrutura uniforme, em vez 

de heterogênea, como as obtidas do esmalte ou da dentina, permitindo uma 

interpretação mais precisa dos valores de resistência de união (7,24,25). Esse 

procedimento permite que a interface zircônia/cimento resinoso seja testada, em vez 

da interface cimento resinoso/resina composta, que é mais resistente. Optou-se por 

utilizar um cimento resinoso contendo MDP combinado com primer cerâmico, 

conforme indicação do fabricante, visto que estudos anteriores mostram que a 

interação entre tratamentos físicos de superfície e o MDP é capaz de melhorar a 

resistência de união da zircônia em relação ao uso isolado de tratamentos físicos 

(59,158,304). A natureza dessa interação MDP-zircônia foi detalhada na sessão 2.2 

deste trabalho. 

Considerando que todos os espécimes foram cimentados da mesma maneira 

e pelo mesmo operador, os maiores valores de resistência de união para LC e LW 

estão, provavelmente, relacionados às mudanças no padrão da superfície promovidas 

pela interação do laser com o material cerâmico. Os grupos LC e LW também exibiram 

rugosidade média de superfície significativamente maior em comparação com SB, e 

geraram superfícies com um padrão micro retentivo. Este aumento na rugosidade da 

superfície está normalmente relacionado ao aumento da energia livre e da área de 

superfície, o que por sua vez também aumenta a molhabilidade (305,306). Uma vez 

que a medida do ângulo de contato da superfície é um indicativo da molhabilidade 

(menor ângulo de contato = maior molhabilidade) (307), os menores ângulos de 

contato observados nos grupos de LC e LW podem confirmar esse aumento. Isso 

provavelmente contribuiu para a maior resistência de união observada nos grupos 

acima citados.  
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Esta correlação entre o aumento da rugosidade da superfície e o aumento da 

resistência de união da zircônia ao cimento resinoso também foi observada em um 

estudo preliminar do grupo (24), bem como em outros estudos realizados com laser 

(25,123). Por sua vez, menores valores de rugosidades foram relatadas para métodos 

de condicionamento por jateamento, como SB (24,25,306,308), o que fornece uma 

possível explicação para os valores mais baixos encontrados para esse grupo.  

Após 24h, falhas mistas ocorreram predominantemente no grupo LC. Após o 

armazenamento em água, a quantidade de falhas mistas diminuiu em todos os grupos. 

Essa diminuição pode estar relacionada à hidrofilia da interface, indicada pelos 

resultados do ângulo de contato, que podem ter aumentado a susceptibilidade à 

degradação hidrolítica (309). Após 6 meses, foi também observada uma maior 

porcentagem de falhas no momento pré-teste nos grupos SB e LR, em comparação 

com o momento 24h, mas não para os grupos LC e LW, mais um indicativo da maior 

durabilidade da resistência de união desses grupos. No entanto, as falhas do pré-teste 

também estão associadas ao estresse mecânico na confecção dos palitos de área 

transversal inferior a 1,1 mm2 (310) e, possivelmente, por isso ocorreram nos outros 

grupos, mesmo que em menor quantidade.  

Para medir a resistência à flexão da zircônia, os testes de flexão apresentam 

várias vantagens em comparação aos testes de tração. Dentre eles, o menor custo de 

fabricação do corpo de prova e a menor dificuldade de preensão sem a introdução de 

flexões e tensões de contato prejudiciais (174,311). Na fase 4 deste estudo, foi 

utilizado um ensaio de flexão de quatro pontos. Como o volume sob tensão para o 

teste de flexão de quatro pontos é maior do que para o teste de três pontos (45,312), 

há uma maior probabilidade de se encontrar falha mais longa, de acordo com as 

estatísticas de Weibull, o que o torna um teste mais confiável para materiais 

cerâmicos, que são muito friáveis para preparar para testes de tração pura (174). 

Embora o condicionamento com LPUC possa ser um método alternativo para 

tornar a superfície da zircônia rugosa e favorecer sua união a cimentos resinosos 

(21,24,25), bem como favorecer a osseointegração de implantes (145,146), não 

estava claro até o momento se determinados padrões de superfície poderiam ser 

prejudiciais à resistência à flexão do material irradiado. De fato, após o teste de flexão 

de quatro pontos, um dos padrões de laser testados, LR, não apenas alcançou valores 
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médios de resistência à flexão acima do mínimo aceito para uso clínico em elementos 

múltiplos (710 MPa), segundo a norma internacional (ISO-6872/2015) (46), como 

também não diferiu significativamente de NC. Além disso, o módulo de Weibull (m) de 

LR aumentou, enquanto a quantidade de conteúdo monoclínico diminuiu em 

comparação com NC. Este último pode indicar que os defeitos de fabricação 

(introduzidos durante a usinagem de blocos de zircônia parcialmente sinterizados) e 

a zona de tensão compressiva foram parcialmente removidos, uma vez que este grupo 

foi o único que removeu completamente uma camada muito fina da superfície. Em 

relação à morfologia superficial e resistência de união, o padrão de superfície LR foi o 

mais semelhante ao SB entre os grupos irradiados com laser, o que significa que, 

mesmo o protocolo de laser que apresentou os resultados menos favoráveis de 

resistência de união, o mesmo foi capaz de se igualar ao controle positivo. 

Além disso, todos os grupos laser exibiram módulos Weibull mais elevados do 

que os controles, NC e SB, embora LC e LW tenham apresentado valores de 

resistência à flexão mais baixos. Quanto mais alto o “m” (“shape value”), mais 

consistente é o material, o que significa que os "defeitos" são mais uniformemente 

distribuídos por todo o material (313). Assim, os valores "m" relativamente mais altos 

dos grupos de laser realmente refletem a capacidade do processamento automatizado 

do laser na geração de padrões superficiais bem definidos e homogêneos, com 

altíssima precisão geométrica e influência altamente previsível na resistência à flexão. 

Essa homogeneidade da superfície tratada com LPUC também foi demonstrada (314). 

Nesse estudo, os grupos laser apresentaram maior homogeneidade de distribuição 

de falha, mesmo após o envelhecimento. Além disso, o fato de SB apresentar médias 

de resistência à flexão significativamente maiores do que NC também está de acordo 

com outros estudos e valida o modelo atual de resistência à flexão em quatro pontos 

(19,315). 

Como tentativa de minimizar os danos às propriedades mecânicas do material, 

alguns autores propõem como alternativa, a irradiação da zircônia em seu estado pré-

sinterizado (96,128) com o objetivo de texturizar a superfície com laser, uma vez que 

a etapa de sinterização pode restaurar a totalidade da fase tetragonal da Y-TZP (125). 

No entanto, a fase 2 (estudo piloto) do presente estudo revelou que a irradiação da 

zircônia no estado pré-sinterizado não promoveu valores mais altos de resistência à 
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flexão e, por isso, os espécimes utilizados nas fases 3 e 4 deste estudo foram 

irradiados após a sinterização. 

No que diz respeito à correlação entre rugosidade e resistência à flexão, o 

aumento da rugosidade superficial está frequentemente relacionado à diminuição da 

resistência à flexão (61,316). Essa correlação inversa entre resistência à flexão e 

rugosidade também foi observada no presente estudo (r2 = de 0,62 a 0,9) para todos 

os grupos laser. Esse fenômeno foi explicado por Quinn (118), que afirmou que 

quando as fissuras introduzidas são mais profundas do que as falhas superficiais 

existentes, nota-se uma correlação mais forte entre rugosidade e resistência à flexão. 

Isso pode explicar por que existe uma correlação mais forte para o grupo LC, por 

exemplo (r2 = 0,88), que apresentou sulcos lineares distintos criados pela ablação com 

laser, do que para o grupo LR (r2 = 0,62), que exibiu apenas uma superfície rugosa, 

sem sulcos profundos visíveis. Diante disso, é razoável acreditar que uma maior 

redução do valor de Rz dos grupos laser poderia aumentar ainda mais sua resistência 

à flexão e novos estudos testando essa hipótese devem ser realizados. 

A análise de caracterização de fase (XRD) de SB mostrou um pico tetragonal 

alargado, indicando a presença de uma zircônia romboédrica ou tetragonal distorcida 

na superfície (171). Este pico t-ZrO2 alargado em zircônias 3Y-TZP foi relatado em 

vários estudos, particularmente após tratamentos de superfície, como o jateamento 

com Al2O3 (317–319). Além disso, SB exibiu maior porcentagem de transformação t-

m, o que também foi observado em estudos anteriores (314,320–322). A 

transformação de fase tetragonal para monoclínica (t-m) ocorrida em maior grau no 

grupo SB, e expressivamente menor nos grupos tratados com laser foi semelhante à 

apresentada anteriormente na literatura (25), e pode explicar a maior resistência à 

flexão observada para o grupo SB no presente estudo (19,315,323,324). É notável o 

fato de que um dos padrões de laser, LR, reduziu, mesmo que ligeiramente, o 

conteúdo de fase m da superfície da zircônia. Isso pode ser especialmente 

interessante em uma situação clínica, pois significa que há um maior conteúdo de fase 

tetragonal na superfície da zircônia, que poderia ser transformada em monoclínica na 

presença de estresse mecânico (como por exemplo, em cargas mastigatórias), 

causando expansão de volume e impedindo a propagação de trincas, aumentando, 

assim, a resistência do material. 
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De acordo com a literatura, quando o tratamento de superfície gera um conteúdo 

monoclínico inferior a 12% a 25%, a resistência à flexão de longo prazo não é afetada, 

porque a transformação tetragonal para monoclínica ocorreu apenas na superfície 

externa (19,20). Embora essa transformação deva, a princípio, favorecer as 

propriedades mecânicas do material, em maior percentual, ela pode prejudicar e 

diminuir a resistência da zircônia, uma vez que a transformação t-m pode se espalhar 

por todo o material, resultando em perda de grãos e maior rugosidade (11). A 

transformação de cada grão é acompanhada por um aumento de volume, causando 

tensões nos grãos circundantes e microfissuras (28). Com a penetração da água, os 

processos de degradação e transformação podem ser intensificados, progredindo de 

partícula a partícula (34). Os efeitos dessa degradação também devem ser 

considerados na ciclagem mecânica, visto que ocorrem sob cargas mastigatórias 

clínicas normais e, portanto, tempos de sobrevivência mais curtos podem ser 

esperados (11,315). 

Além disso, como duas estruturas cristalinas diferentes ocorrem após a 

transformação da fase t-m (tetragonal e monoclínica), os coeficientes de expansão 

térmica das diferentes fases apresentam discrepâncias, o que também afeta a 

capacidade de adesão da zircônia (167). Isso pode significar que, em longo prazo, a 

maior transformação da fase t-m ocorrida no presente estudo para o grupo SB pode 

ser prejudicial tanto para a resistência à flexão quanto para a resistência de união do 

material. Em oposição a isso, o grupo LR apresentou resistência à flexão acima do 

mínimo aceito para uso clínico em múltiplos elementos (46,325), com o menor 

aumento do conteúdo monoclínico e, portanto, é razoável especular que pode oferecer 

uma resistência à flexão mais estável em longo prazo, hipótese que ainda deve ser 

investigada em estudos laboratoriais (in vitro) e pré-clínicos. No entanto, essa 

suposição está definitivamente de acordo com os achados em 2016 (315), que 

mostraram que a maior resistência à flexão inicial da zircônia tratada com jateamento 

por Al2O3 diminuiu (degradação da resistência) com o aumento da carga mecânica 

(simulando o envelhecimento clínico), enquanto a resistência à flexão do controle 

negativo permaneceu constante. Desta forma, ambos os tratamentos resultaram, em 

longo-prazo, em médias de resistência à flexão muito semelhantes. 
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Para o estudo piloto, apenas uma pequena faixa de configurações do laser foi 

testada, o que pode ser visto como uma limitação. No entanto, isso foi feito levando-

se em consideração os resultados da análise do limiar de ablação que mostrou que 

os parâmetros do laser mais eficientes encontrados foram de 2-3 J/cm2 para 800 kHz 

e 9-10 J/cm2 para 100 kHz. Somando isso aos resultados encontrados em 2016 (24), 

diferentes padrões de superfície foram aplicados e comparados por meio de 

rugosidade e morfologia da superfície e resistência à flexão, para determinar os 

parâmetros do laser utilizados nas fases 3 e 4. Sendo que o padrão de LR foi escolhido 

devido à morfologia semelhante à superfície jateada de SB, enquanto o padrão de 

ondas (LW) foi escolhido como uma tentativa de eliminar os pontos de intersecção do 

padrão de linhas cruzadas (LC). Além disso, a estratégia de processamento com laser 

descrita no presente trabalho permite tempos de condicionamento extremamente 

curtos da cerâmica Y-TZP (apenas 5s/repetição), devido aos pulsos extremamente 

curtos (apenas alguns trilionésimos de segundo), frequências muito altas (centenas 

de quilohertz) e velocidade de varredura muito alta (milhares de mm/s). 

A interação do laser com defeitos pré-existentes próximos à superfície dos 

espécimes resulta em um aumento desses defeitos. Esses defeitos críticos 

aumentados podem estar na origem da diminuição da resistência característica e do 

aumento do módulo Weibull, conforme suportado por estudos anteriores (159). Como 

grupos laser não promoveram porcentagens significativas de transformação de fase 

t-m, é possível dizer que as mudanças na resistência à flexão foram determinadas 

pela forma e tamanho dos padrões criados pela irradiação. Isso pode ser de extrema 

importância ao se pensar em novos padrões de superfície e também testá-los para 

resistência de união. Um padrão de superfície que aumente o número de ranhuras, 

mas também reduza sua profundidade (maior Ra e menos Rz), pode ser capaz de 

melhorar a resistência de união da zircônia, sem afetar negativamente sua resistência 

à flexão. 

Um estudo de 2020 (128) testou o LPUC em conjunto com o jateamento e obteve 

altos valores de resistência de união, porém as propriedades mecânicas da zircônia 

tratada não foram avaliadas. Uma vez que o jateamento pode aumentar a resistência 

à flexão (às custas de um aumento da fase monoclínica), o efeito sinérgico da 
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combinação de métodos poderia promover maior resistência de união da zircônia aos 

cimentos resinosos, sem que prejudicar sua resistência.  

Para elementos de porcelana, sabe-se que o uso de cimentos resinosos pode 

aumentar a resistência à fratura por meio da “suavização” dos defeitos de superfície 

(326,327). No entanto, para coroas à base de alumina, zircônia e dissilicato de lítio, 

não está claro se a cimentação adesiva melhora suas propriedades mecânicas, uma 

vez que alguns estudos afirmam que não há influência (328–330) enquanto outros 

mostram que sim (331–333). Tal associação, caso se prove positiva em estudos 

futuros, é de fundamental importância quando se observam os resultados deste 

trabalho, pois os apesar de alguns parâmetros de laser promoverem diminuição da 

resistência à flexão do material, o fato de aumentarem significativamente sua 

resistência de união ao cimento resinoso pode ser responsável por “compensar” tal 

diminuição, aumentando a resistência do conjunto cimentado como um todo. 

Os LPUC ainda apresentam um custo muito alto quando comparado às fontes de 

laser de nanossegundos. No entanto, o estabelecimento de uma “zona” ideal de 

parâmetros de irradiação, com frequências e potências específicas para 

condicionamento de cerâmicas é essencial para uma melhor utilização desses laser 

de pulso ultracurtos no futuro. Os enormes avanços na área tecnológica 

proporcionados pelas aplicações destes laser nas indústrias médica, automobilística, 

naval, aeronáutica e no campo computacional já são reconhecidos mundialmente, 

recebendo prêmios de inovação tecnológica e estão proporcionando um crescimento 

exponencial da utilização dessa tecnologia e tendem a gerar uma redução de custos 

destes equipamentos e possibilitar a produção de equipamentos mais acessíveis aos 

laboratório de prótese. 

Ainda, mais estudos são necessários para melhor elucidar os efeitos do LPUC 

nas cerâmicas irradiadas. Como nenhum método de envelhecimento foi realizado para 

as barras de resistência à flexão, os efeitos do envelhecimento nesses espécimes 

permanecem desconhecidos, especialmente no que diz respeito à resistência à flexão 

e porcentagens de transformação de fase. Os efeitos da irradiação com laser na área 

de subsuperfície da zircônia também devem ser avaliados, a fim de confirmar os 

resultados deste estudo, bem como uma avaliação das propriedades mecânicas do 

material após os procedimentos de cimentação.  
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No entanto, a utilização do LPUC para estes fins já parece muito promissora e, 

portanto, investigações adicionais sobre este tópico devem ser realizadas. Tendo em 

mente a correlação de Griffith entre rugosidade e resistência à flexão e, sabendo que 

o equipamento laser é extremamente preciso e capaz de produzir exatamente o 

padrão de superfície desejado, com menor valor de Rz (sulcos mais rasos) e maior 

valor de Ra (maior rugosidade média de superfície), pode-se almejar melhores 

resultados em relação à resistência à flexão, sem diminuir a resistência de união e 

também gerar aumento de conteúdo da fase m, o que pode ter consequências 

positivas na vida útil das restaurações Y-TZP. 

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que o condicionamento com 

laser de pulsos ultracurtos pode ser uma alternativa interessante para melhorar a 

adesão das cerâmicas à base de zircônia no futuro. 

Novos parâmetros de tratamento de superfície (com a sugestão do uso 

combinado de laser de pulsos ultracurtos e jateamento com óxido de alumínio, ou 

padrões combinados de irradiação com LPUC) devem ser testados, para que um 

parâmetro que promova aumento de resistência de união e, simultaneamente, evite a 

diminuição da resistência à flexão do material seja encontrado. Novos estudos estão 

sendo executados neste momento para testar tais parâmetros. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Dentro das limitações do presente estudo, é possível concluir que:  

(1) A escolha do cimento resinoso parece ser menos relevante, desde que 

esteja presente o monômero funcional. Protocolos com maior evidência na 

literatura incluem jateamento com partículas revestidas de sílica (que 

permitem a associação com silanos) e jateamento com alumina (combinado 

com o uso de promotores químicos como produtos à base de 10-MDP). 

Métodos envolvendo a silicatização da zircônia apresentam resultados 

promissores, mas que devem ser validados por novos estudos. Um 

protocolo de adesão que forneça resultados inequívocos ainda não foi 

identificado e ainda há, portanto, necessidade de se investigar métodos 

alternativos de tratamentos de superfície. Além disso, na maior parte dos 

estudos, os métodos de envelhecimento afetaram significativamente os 

valores de resistência de união; 

 

(2) O condicionamento superficial de uma cerâmica Y-TZP com um laser de 

pulsos ultracurtos aumentou significativamente a rugosidade da superfície 

em relação ao controle negativo; 

 

(3) O envelhecimento artificial afetou negativamente os valores de resistência 

de união para todos os grupos. No entanto, foi possível determinar 

parâmetros de irradiação com laser de pulsos ultracurtos (LC e LW) que 

promovessem aumento significativo (mais de três vezes maior) da 

resistência de união em relação ao controle positivo (SB), mesmo depois 

de 6 meses de armazenamento em água; 

 

(4) Foi possível determinar parâmetros e um padrão de micro texturização com 

laser de pulsos ultracurtos (LR) da superfície de zircônia que não causou 

diminuição da resistência à flexão, causando um aumento considerável do 

módulo Weibull (m) (LC, LW e LR) e não promovendo aumento da fase 

monoclínica em relação ao controle negativo.  
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