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RESUMO

Arashiro LL. Avaliação da resistência ao lascamento, tenacidade à fratura e dureza
de coroas de Y-TZP/cerâmica de recobrimento em função do material [dissertação].
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 2019. Versão
Original.

Objetivos: avaliar coroas totalmente cerâmicas com os seguintes materiais: a)
vitrocerâmica a base de fluorapatita e leucita injetada sobre infraestrutura de zircônia,
b) porcelana feldspática usinada em sistema CAD-CAM e cimentada (Rapid Layer
Technique) sobre infraestrutura de zircônia; c) vitro-cerâmica à base de dissilicato de
lítio processada por meio de sistema CAD-CAM e unida à infraestrutura de zircônia
por meio da sinterização de um vidro na interface (técnica CAD-on) com relação a:
(1) resistência ao lascamento de aresta do material de recobrimento e; (2) tenacidade
à fratura e dureza dos materiais por meio de ensaio de fratura por indentação. Material
e métodos: Coroas de duas camadas foram confeccionadas seguindo as orientações
dos fabricantes. O teste de lascamento de aresta foi realizado em uma máquina
universal de ensaios, utilizando um indentador cônico de 120º acoplado a essa
máquina. A tenacidade à fratura e dureza dos materiais foram calculados a partir das
medidas das indentações realizadas por um indentador Vickers em microdurômetro.
Resultados: A resistência ao lascamento (ReA) foi significativamente maior para os
espécimes processados pelo sistema CAD-on (ReA = 563,6±189,8 N/mm) e para
vitrocerâmica na técnica da injeção (ReA = 491,2±151,9 N/mm). Bilayers
confeccionadas pelo sistema Rapid Layer Technique apresentaram menor valor de
ReA

significativamente

menor

do

que

os

dos

outros

dois

materiais

(374,1±107,4 N/mm). Conclusões: houve um efeito significativo no material utilizado
na resistência ao lascamento de aresta das coroas bilayers testadas.

Palavras-chave: Resistência ao lascamento. Dureza. Tenacidade à fratura. Coroas.
Cerâmicas odontológicas.

ABSTRACT

Arashiro LL. Assessment of edge chipping resistance, fracture toughness and
hardness of Y-TZP/veneering ceramics as a function of the ceramic material
[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia,
2019. Versão Original

Objectives: to evaluate specimens with the following materials: a) feldspathic porcelain
applied on zirconia through press-on technique, b) feldspathic porcelain milled in CADCAM system and cemented (Rapid Layer Technique) on zirconia infrastructure; c)
lithium disilicate glass-ceramic milled in CAD-CAM system and bonded to the zirconia
infrastructure by means of a fusion glass-ceramic applied at the interface (CAD-on
technique) relating to: (1) edge chipping resistance of the veneering materials and; (2)
fracture toughness and microhardness through indentation fracture method. Materials
and methods: Bilayer crowns of veneering ceramic and infrastructure of Y-TZP were
made following manufacturers' instructions. The edge chipping test was performed in
an universal testing machine, using a 120o sharp conical indenter coupled to it. And
the fracture toughness and microhardness were calculated by measures obtained in
a microhardness testing machine. Results: The chipping resistance (ReA) was
significantly higher for the specimens processed by the CAD-on system (ReA =
563.6±189.8 N/mm) and for heat-pressed glass ceramics (ReA = 491,2±151,9 N/mm).
Bilayers made by the Rapid Layer Technique system presented the worst ReA mean
(374,1±107,4 N/mm). Conclusions: there is a significant effect of the material/ on the
edge chipping resistance of the tested bilayers.

Keywords: Edge chipping resistance. Hardness. Fracture Toughness. Crowns.
Dental ceramics.

LISTA DE SÍMBOLOS

°C

graus Celsius

α

coeficiente de expansão térmico linear

µ

micron

ReA

resistência ao lascamento de aresta

SE

resistência de aresta

Fc

força crítica

da

distância da aresta

KIc

tenacidade à fratura

σr

tensão residual

Tg

transição vítrea

`

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .......................................................................................... 19

2

REVISÃO DE LITERATURA .................................................................... 23
2.1 Restaurações totalmente cerâmicas de duas camadas (bilayers) ... 23
2.2

Lascamento da cerâmica de recobrimento..................................... 24

2.3 Ensaio mecânico resistência ao lascamento de aresta (edge chipping
test) 27
3

PROPOSIÇÃO .......................................................................................... 31

4

MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................ 33
4.2

Confecção dos corpos-de-prova ..................................................... 33

4.2.1 Vitrocerâmica à base de fluorapatita e leucita injetada sobre
infraestrutura de zircônia ........................................................................... 33
4.2.2 Porcelana feldspática usinada em sistema CAD-CAM e cimentada
(Rapid Layer Technique) sobre infraestrutura de zircônia ........................ 35
4.2.3
4.3

Sistema CAD-on ........................................................................... 36

Métodos ............................................................................................. 37

4.3.1

Ensaio de resistência ao lascamento de aresta (“edge chipping”) ... 38

4.3.2

Cálculo da dureza e tenacidade à fratura ........................................ 41

4.4

Análise estatística dos resultados. ................................................. 43

5

RESULTADOS ......................................................................................... 45

6

DISCUSSÃO ............................................................................................. 51

7

CONCLUSÃO ........................................................................................... 55

REFERÊNCIAS ............................................................................................... 57

19

1 INTRODUÇÃO
As próteses totalmente cerâmicas tem sido cada vez mais utilizadas na
confecção das restaurações, pois apresentam resultados satisfatórios quanto às
características estéticas em comparação as próteses metalocerâmicas. A
incessante busca pela estética na odontologia associada a um bom desempenho
clinico do material faz com que a zircônia seja o foco de trabalhos e pesquisas
pois este material apresenta um excelente desempenho mecânico em relação
aos outros tipos de cerâmicas e, além disso, possui um comportamento estético
superior ao metal (1).
A zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria (Y-TZP) ganhou
grande destaque na área da saúde por apresentar uma alta tenacidade à fratura
em função do seu mecanismo de tenacificação, considerado um material
inteligente. Esse mecanismo consiste no aumento de volume dos grãos
cristalinos do material quando submetidos a algum tipo de tensão (2), gerando
então uma compressão em volta de um defeito pré-existente, o que dificulta sua
propagação (3). Além disso, é um material que apresenta uma boa
biocompatibilidade (4).
Uma desvantagem apresentada pelas coroas de Y-TZP é a alta
opacidade apresentada pelo material. Na tentativa de solucionar esse problema,
foram introduzidas as coroas cerâmicas em duas camadas (bilayers), que são
restaurações que possuem uma camada de recobrimento cerâmico sobre a
infraestrutura de zircônia para aumentar a translucidez final da restauração na
tentativa de mimetização da estrutura dental. Esse tipo de restauração apresenta
bons resultados clínicos, porém um tipo de falha muito constante que chamou a
atenção dos pesquisadores foi o lascamento da porcelana de recobrimento
(chipping). O lascamento consiste na fratura que ocorre na cerâmica de
recobrimento, podendo se estender até a interface infraestrutura/cerâmica de
recobrimento (delaminação) (5). Uma revisão classificou o lascamento em 3
níveis. No lascamento do tipo 1, um polimento seria suficiente para correção da
falha existente. Já nos lascamentos dos tipos 2 e 3, segundo autor, um reparo
diretamente na cavidade bucal ou uma troca da restauração seriam suficiente,
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respectivamente. Segundo o estudo, os lascamentos mais frequentes são dos
tipos 1 e 2 (6). Apesar de apresentarem menor severidade, o fenômeno do
lascamento ainda possui grande relevância no que diz respeito às falhas de
restaurações protéticas.
Estudos com acompanhamento clínico observaram que o insucesso das
restaurações protéticas pode ser ocasionado, principalmente, por cáries
secundárias e problemas técnicos (perda da retenção, estética desfavorável,
fratura da peça protética e o lascamento da cerâmica de recobrimento). (7)(8)(9).
Um

estudo

clínico

acompanhou

próteses

parciais

fixas

com

infraestrutura de zircônia de 3 a 6 elementos durante 10 anos e observou que a
incidência do lascamento da porcelana de recobrimento passou de 10% em 5
anos de acompanhamento, para 21% em 10 anos, mostrando a susceptibilidade
desse tipo de restauração ao longo do tempo (10). Revisões de literatura
apontam também o problema de lascamento como um grande candidato a
responsável pelo insucesso de peças protéticas (11). O comprometimento da
infraestrutura de zircônia é reportado numa revisão de literatura com um baixo
índice (0,4%), enquanto que o lascamento da cerâmica tem um incidência
considerável de 3,1% durante 5 anos, valor maior daquele reportado para
metalocerâmicas (2,6%) (7).
Com informações suficientes para concretizar o problema do lascamento
da cerâmica de recobrimento sobre infraestrutura de Y-TZP, os pesquisadores
começaram a estudar os motivos que levam ao aumento desse tipo de falha
nessas restaurações em relação às próteses metalocerâmicas, para então
propor soluções a fim de melhorar o desempenho clínico para esse tipo de
restauração. Os principais fatores relacionados a esse fato envolvem as
propriedades térmica e mecânica dos materiais utilizados, o desenho da
infraestrutura e fenômenos que acontecem na interface Y-TZP/cerâmica de
recobrimento.
A baixa condutividade térmica da Y-TZP e a diferença do coeficiente de
expansão térmica da Y-TZP e a cerâmica de recobrimento são os principais
fatores térmicos que explicam a geração de tensões residuais térmica no
material que levam a uma susceptibilidade maior ao lascamento (12). Uma
solução proposta pelos estudos para driblar esse problema é o resfriamento lento
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da peça no seu último ciclo de queima, para que haja um relaxamento maior das
tensões residuais na peça (13,14). Muitos fabricantes já propõem essa mudança
nos manuais de uso dos seus materiais.
Fenômenos que ocorrem na interface entre a infraestrutura e a camada
de cerâmica de recobrimento são citados também como um dos possíveis
responsáveis pela ocorrência do lascamento. Estudos analisaram essa interface
depois da aplicação de porcelana pela técnica estratificada sobre a infraestrutura
da Y-TZP e observaram que os alguns grãos da zircônia mudam de fase, de
tetragonal para monoclínica, durante a aplicação, provavelmente pelo contato do
material com a água. Essa transformação de fase gera um aumento no volume
dos grãos e, consequentemente, geração de tensões na região (15,16). Outro
fator que também pode ser relacionado ao lascamento é o desenho da
infraestrutura. Estudos relatam que uma cerâmica sem o suporte apropriado da
infraestrutura tem um risco maior de fratura (17,18).
Tendo em vista os problemas e suas respectivas soluções citados, outras
alternativas são constantemente buscadas para driblar o problema do
lascamento. Uma outra alternativa, com o surgimento da tecnologia CAD/CAM
(Computer Aided Designed/Computer Aided Manufacturing), foi a mudança dos
materiais utilizados no recobrimento das restaurações de Y-TZP e a forma de
processamento dos mesmos. Os blocos cerâmicos usados nessa técnicas
tendem a ter uma resistência mecânica superior aos materiais usados nas
técnicas tradicionais pois são produzidos em condições ideais durante a
fabricação e estão menos sujeito a porosidades (19).
Uma outra alternativa cada vez mais presente na odontologia é o uso de
peças cerâmicas monolíticas, que consistem em peças que não necessitam de
material de recobrimento. Porém, o resultado estético desse tipo de restauração
ainda é levemente comprometido.
Com o surgimento de novos materiais e novas tecnologias de
processamentos, há também um escasso conteúdo de informações sobre esses
novos métodos e suas aplicações sobre infraestrutura de Y-TZP em relação à
susceptibilidade ao lascamento. Deste modo, o objetivo desse trabalho é avaliar
esse parâmetro com diferentes formas de processamento (injetado, Rapid Layer
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Technique e técnica Cad-On) usando espécimes com geometria complexa em
forma de coroa.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Restaurações totalmente cerâmicas de duas camadas (bilayers)

As restaurações metalocerâmicas são utilizadas há décadas visando a
substituição das restaurações totalmente metálicas, já que estas apresentam
uma estética desfavorável. Além disso, um outro motivo que impulsionou o uso
desse tipo de prótese foi o seu sucesso clínico comprovado por trabalhos que
reportaram taxas de sobrevivência de 97% em um período de 10 anos e 85%
para um período de 25 anos (20). Porém, apesar de seu desempenho clínico
favorável, a busca constante da biocompatibilidade e da estética nos tratamentos
odontológicos aumentou a utilização de alguns tipos de cerâmicas com o intuito
de substituir os metais nas próteses.
Um dos primeiros tipos de cerâmicas utilizadas na odontologia foi a
porcelana feldspática, a qual passou por diversas mudanças ao longo do tempo
com relação à sua composição e processamento para a obtenção de melhores
resultados clínicos. Apesar de apresentarem uma excelente estética, as
propriedades mecânicas apresentadas não permitem que o material seja
utilizado de forma irrestrita. Na tentativa de solucionar o problema da baixa
resistência e tenacidade apresentados pelas porcelanas, novos materiais foram
desenvolvidos, como por exemplo as vitrocerâmicas. Nesses materiais, os
cristais precipitam e crescem na matriz vítrea em altas temperaturas (21). As
vitrocerâmicas conseguiram atingir melhores propriedades mecânicas em
relação às porcelanas feldspáticas, tendo também resultados estéticos
aceitáveis, especialmente aquelas produzidas com cristais de dissilicato de lítio.
Pesquisadores continuaram o desenvolvimento de outros materiais que
apresentassem propriedades mecânicas favoráveis ao seu uso para a confecção
de restaurações. Após algumas tentativas, na década de 90, o sistema In-Ceram
(Vita Zahnfrabrik) foi introduzido no mercado odontológico. Nesse sistema,
estruturas cristalinas parcialmente sinterizadas formam arcabouços com alto
grau de porosidade, e as propriedades mecânicas são otimizadas por meio da
infiltração de um vidro à base de óxido de lantânio, apresentam 70 vol% de
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alumina em sua composição, o que resulta na melhora da resistência à flexão do
material (~550 MPa)(22).
Um outro tipo de material introduzido ao mercado odontológico foram as
cerâmicas policristalinas. Essa classe de material cerâmico inclui as cerâmicas
com conteúdo totalmente cristalino e que apresentam propriedades mecânicas
muito elevadas em relação aos demais tipos cerâmicos. Um material pertencente
a essa classe é a Y-TZP (zircônia policristalina tetragonal estabilizada por ítria),
que possui grande destaque dentre as cerâmicas pois apresenta um mecanismo
de tenacificação único: na região onde são geradas tensões de tração (durante
a mastigação, por exemplo) é induzida a transformação de fase dos grãos
cristalinos (de tetragonal para monoclínico), ocasionando um aumento de
volume que pode variar de 3% a 5%. Esse aumento no volume gera uma tensão
de compressão em defeitos pré-existentes, dificultando sua propagação,
aumentando significativamente a tenacidade à fratura (2).
Apesar de apresentarem melhores características estéticas em relação aos
metais, cerâmicas policristalinas como a Y-TZP ainda necessitam de uma
camada de recobrimento cerâmico, como por exemplo as porcelanas e as
vitrocerâmicas, para a melhorara da reprodução estética do elemento dental
pois, devido ao seu alto conteúdo cristalino, apresentam alta opacidade.

2.2 Lascamento da cerâmica de recobrimento

Um dos principais fatores atribuído aos insucessos de restaurações de
multicamadas cerâmicas é o lascamento da cerâmica de recobrimento. Alguns
estudos clínicos realizaram a comparação de próteses fixas metalocerâmicas e
totalmente cerâmicas com infraestrutura de Y-TZP e observaram que a taxa de
ocorrência de lascamentos na cerâmica de recobrimento é maior em bilayers
totalmente cerâmicas em comparação com as metalocerâmicas (23,24).
Um acompanhamento clínico de próteses fixas de 3 elementos avaliou
durante 3 anos próteses com infraestrutura de Y-TZP e recobertas por uma
cerâmica injetada e pela técnica estratificada, e relatou uma taxa ocorrência de
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lascamento de 33% da cerâmica de recobrimento (25). Um outro estudo avaliou
a carga necessária para fraturar a cerâmica de recobrimento e posteriormente a
fratura total (envolvendo a infraestrutura) para diversos fabricantes de Y-TZP e
observou que, para quase todos os sistemas, a carga na qual ocorre a fratura da
cerâmica de recobrimento é menor do que aquela necessária para causar a
fratura total da prótese (26).
As propriedades mecânicas inferiores apresentadas pelas porcelanas e
das vitrocerâmicas utilizadas como material de recobrimento em relação às
cerâmicas policristalinas influenciam no índice de lascamento desses materiais.
Diferentemente das cerâmicas policristalinas, as classes cerâmicas das
porcelanas e das vitrocerâmicas possuem duas fases, a fase amorfa (vítrea) na
qual estão dispersos os conteúdos cristalinos e, por esse motivo, apresentam
uma menor resistência. A tenacidade à fratura das cerâmicas policristalinas pode
chegar até ao redor de 10 MPa.m1/2 e resistência à flexão, até ao redor de 1400
MPa (3,27), enquanto a tenacidade à fratura de porcelanas feldspáticas e das
vitrocerâmicas são, respectivamente, ao redor de 1,0 MPa.m1/2 e 1,4-1,8 MPa.
m1/2 (28–30).
Os materiais cerâmicos apresentam uma pequena deformação plástica
até a fratura e, por esse motivo, são considerados materiais frágeis, nos quais a
fratura ocorre de modo catastrófico. A fratura ocorre na presença de defeitos e
um fenômeno rep que contribui para a fratura é o crescimento subcrítico de trinca
SCG (subcritical crack growth). O crescimento subcrítico de trinca ocorre quando
o material é submetido a níveis de tensões abaixo do crítico para ocorrer a
fratura, especialmente na presença de água. Em uma trinca presente no
material, a água se infiltra e reage quimicamente com o material cerâmico,
quebrando as suas ligações químicas. Assim, a trinca cresce lentamente até
ocorrer uma fratura catastrófica. Muitos estudos avaliam a susceptibilidade de
diferentes materiais cerâmicos na odontologia a esse crescimento subcrítico de
trincas, já que esses são sujeitos a esse fenômeno na cavidade bucal (31). As
porcelanas demonstraram sofrer maior efeito desse fenômeno em relação a
outros materiais, aumentando o risco de lascamento desse material (32).
Dentre as propriedades térmicas, a baixa difusividade térmica da Y-TZP
e das cerâmicas de recobrimento faz com que haja um gradiente de temperatura
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mais significativo entre algumas regiões da peça. Um estudo avaliou a diferença
de temperatura em diferentes profundidades em espécimes de duas camadas e
constatou que a diferença de temperatura entre a superfície interna da
infraestrutura cerâmica e a superfície externa da porcelana pode chegar a quase
200oC (33). Essa diferença de temperatura em resfriamentos rápidos faz com
que a superfície externa do material se solidifique mais rapidamente que a
porção interna da peça, limitando o relaxamento viscoelástico de algumas partes
da mesma e gerando assim tensões térmicas residuais no material (5,34).
O coeficiente de expansão térmico linear também se mostrou muito
importante em relação à geração tensões térmicas residuais. Numa peça de
duas camadas de diferentes materiais. Se o coeficiente de expansão térmico
linear dos dois materiais forem muito discrepantes, quando eles resfriados não
irão contrair na mesma proporção, podendo gerar também tensões térmicas
residuais (35). É desejado que se tenha uma diferença de CETL positivo
(αinfraestrutura > αrecobrimento) para que, depois do resfriamento da peça, haja uma
camada com leve tensão de compressão para aumentar a resistência do
material. Um estudo utilizou o método “hole-drilling” para analisar o perfil das
tensões térmicas residuais de diferentes materiais com várias diferenças de
CETL (∆α) em relação ao material da infraestrutura e observou uma significativa
relação do ∆α com a geração de tensões térmicas residuais (35).
O lascamento também é atribuído a fenômenos que ocorrem na interface
entre a infraestrutura e a cerâmica de recobrimento (16). Tholey et al. (15)
estudaram a interface da Y-TZP com aplicações de porcelana pelo método
estratificado com e sem a hidratação do pó durante a aplicação e observaram
que, para os espécimes na qual foi aplicada a porcelana com água, houve a
mudança de fase de tetragonal para monoclínica da superfície da Y-TZP,
diferente dos espécimes nos quais a aplicação não foi feita com água e não foi
identificada transformação de fase. Essa mudança de fase na interface acaba
ocasionando aumento de volume dos grãos da Y-TZP e gera uma região de
tensão. Um estudo mais recente observou uma alteração das propriedades
mecânicas na interface Y-TZP/porcelana, atribuindo também esse fato à
transformação de fase dos grãos da zircônia e pela possível penetração da
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porcelana nas pequenas trincas presentes na superfície da interface na Y-TZP
(36).
Um fator também muito relacionado à ocorrência do lascamento é o
desenho da infraestrutura de Y-TZP. Alguns estudos apontaram que a espessura
da cerâmica de recobrimento somada ao suporte insuficiente da infraestrutura
pode aumentar consideravelmente o risco de lascamento (37). Um estudo in vitro
avaliou o tempo de vida de coroas de duas camadas totalmente cerâmicas com
dois desenhos diferentes infraestrutura de Y-TZP, um com o desenho padrão de
espessura uniforme e o outro modificado com uma parede lingual estendida, e
observou que a incidência de lascamento da cerâmica de recobrimento foi menor
na infraestrutura modificada. Esse fato foi atribuído ao suporte proximal adicional
para a cerâmica de recobrimento (17). Outro estudo observou em imagens
fractográficas que a cerâmica de recobrimento com um inadequado desenho da
infraestrutura favorece a concentração de tensões em maiores volumes (38).
Um

estudo

fractográfico

analisou

as

falhas

em

restaurações

metalocerâmicas e totalmente cerâmicas e observou que todas as fraturas
tiveram origem na superfície oclusal. Esse fato foi atribuído ao desgaste da
porcelana de recobrimento em resposta às cargas mastigatórias (23).

2.3

Ensaio mecânico resistência ao lascamento de aresta (edge

chipping test)

Tendo em vista o problema do lascamento dos materiais cerâmicos,
muitos pesquisadores realizaram trabalhos que envolveram a aplicaçãode uma
cerâmica de recobrimento sobre a Y-TZP. Muitos estudos foram publicados com
a finalidade de avaliar as causas do lascamento e sua relação com as condições
clínicas, modificando a morfologia das amostras e as angulações da aplicação
de carga para analisar os modos de fratura.
Uma nova metodologia foi introduzida na odontologia para avaliar essa
propriedade dos materiais por Quinn et. al. (39). Esse método foi chamado de
teste de lascamento de aresta (Edge Chipping Test), que consiste na indentação
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do material sob uma carga constante até que ocorra a falha do material,
reproduzindo falhas similares àquelas observadas in vivo. O Edge Chipping Test
consiste nas seguintes etapas: (1) formação de uma pequena indentação, (2)
formação de pequenas trincas radiais, (3) propagação dessas trincas dentro do
material e paralela à superfície lateral e (4) propagação instável da trinca em
direção à superfície lateral até que a lasca se forme, como mostrado na Fig. 2.1
(39).

Figura 2.1 - esquema do teste de lascamento de aresta (Edge Chipping Test) (39)

Esse teste pode ser realizado com diversos tipos de indentadores, sendo
os mais usados os do tipo Rockwell (120º), Vickers (136º), Knoop (α=130º e
β=172°30’) e cônico (90, 100, 120 e 140º) (40). Um estudo in vitro realizou o
teste em condições padronizadas com diferentes tipos de materiais e diferentes
tipos de indentadores. Foi observado que, para todos os materiais, as
indentações feitas com o indentador cônico de 120º apresentavam resultados
mais lineares da força em relação à distância da indentação e a borda do
espécime (39).
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Há uma grande discussão sobre os valores obtidos pelo teste, pois o
comportamento depende de diversos fatores como o tipo do indentador e o
material testado. Materiais com uma dureza elevada, como a Y-TZP, costumam
apresentar a relação F x d (sendo F a força necessária para causar o lascamento
e d a distância entre a ponta do indentador e a aresta) com um comportamento
linear, pois a energia é transferida majoritariamente para gerar o lascamento. Já
em materiais com menor dureza, a energia é bastante absorvida para gerar uma
deformação plástica, levando a uma relação não linear entre F x d. Para uma
possível comparação entre os materiais, Quinn et al. (41) estabeleceram uma
equação que permite essa comparação mesmo se o material apresentar ou não
um comportamento F x d linear.
Nos estudos com espécimes geométricos, são realizadas várias
indentações alterando a distância entre a ponta do indentador e a aresta. Dentre
esses estudos, a distância entre a ponta do indentador e a aresta relatada como
a mais clinicamente relevante é a de 0,5 mm (42). Uma complexidade para a
questão do teste de lascamento é aquela feita em formatos anatômicos,
provavelmente pela dificuldade encontrada com o deslizamento do indentador
devido à anatomia da cúspide (43).
Durante o teste, para evitar um problema chamado "overchipping", no qual
a extração do indentador não é instantânea, Tanaka et al. elaboraram uma nova
metodologia para o teste de lascamento em aresta, acoplando uma câmera ao
indentador para a realização do teste em máquina de ensaio universal. Os
autores relataram que a precisão em relação à distância da aresta é aprimorada
e, consequentemente, os resultados ficam mais confiáveis. No momento da
indentação, o indentador deveria ser retirado instantaneamente da peça quando
ocorre a falha. Porém, não é isso o que ocorre, podendo o indentador continuar
aplicando a carga e levar ao “overchipping”, gerando um dano adicional ao
espécime e indentações maiores (40). Esse problema pode afetar a medida da
distância em análises posteriores (39).
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3 PROPOSIÇÃO
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o comportamento mecânico de
espécimes cerâmicos com duas camadas (“bilayers”) em formato de coroas
produzidas pelos seguintes materiais/processamentos:

a) vitrocerâmica à base de fluorapatita e leucita injetada sobre
infraestrutura de zircônia;
b) porcelana feldspática usinada em sistema CAD-CAM e cimentada
sobre infraestrutura de zircônia (Rapid layer technique);
c) vitrocerâmica à base de dissilicato de lítio processada por meio de
sistema CAD-CAM e unida à infraestrutura de zircônia por meio da
sinterização de um vidro na interface (técnica CAD-on).

Os objetivos específicos envolveram a avaliação desses espécimes com
relação a:
1) Resistência ao lascamento de aresta (“edge chipping”) do material de
recobrimento aplicado sobre infraestrutura de zircônia. A hipótese testada
foi a de que o material/processamento afetaria a resistência ao lascamento
de aresta do material de recobrimento para coroas.

2) Dureza e tenacidade à fratura das coroas em função dos diferentes
materiais/processamentos.

A

hipótese

testada

foi

a

de

que

material/processamento afeta a dureza e tenacidade à fratura da coroa.

o

33

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados nesse estudo estão apresentados na Tabela 4.1:
Tabela 4.1 – Materiais que serão utilizados nesta pesquisa

Material
VITABLOCS Mark II

Sigla
VMA

Vita In-Ceram 2000
YZ Cubes*

Y-TZP

IPS e.max ZirPress

IEZ

IPS e.max CAD

LS

IPS e.max ZirCAD

4.2

EYZ

Composição
Porcelana feldspática
Zircônia tetragonal policristalina
estabilizada por itria

Fabricante
Vita
Zahnfabrik,
Bad
Säckingen

Vitrocerâmica à base de fluorapatita
e leucita
Ivoclar,
Vitrocerâmica à base de dissilicato de
Schaan,
lítio
Liechtenstein
Zircônia tetragonal policristalina
estabilizada por itria

Confecção dos corpos-de-prova
Foram confeccionados quinze espécimes em forma de coroas para cada

material utilizado no ensaio, simulando coroas do primeiro molar inferior. A
quantidade de espécimes utilizado para cada ensaio foi de 6 coroas para o
cálculo de tensão térmica residual e 9 coroas utilizadas para teste de resistência
ao lascamento de aresta. Os espécimes foram produzidos pelas combinações
de materiais/processamento que serão descritas a seguir.

4.2.1 Vitrocerâmica à base de fluorapatita e leucita injetada sobre infraestrutura
de zircônia
Para a técnica de injeção, as infraestruturas (coping) de EYZ (IPS e.max
ZirCAD) usinadas em sistema CAD-CAM a partir de blocos pré-fabricados,
receberam enceramento correspondente à camada de material de recobrimento.
Para o enceramento, uma coroa com dimensões finais foi moldada, e a partir do
molde confeccionado um coping de EYZ foi inserido e o espaço correspondente
ao material de recobrimento foi preenchido com cera. Posteriormente o conjunto
foi retirado do molde e enviado para um laboratório experiente para a etapa da
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injeção. Após o acabamento dos espécimes, um ciclo de glaze foi realizado
(Tabela 4.2).
Tabela 4.2 – Ciclo de glaze do material IPS e.max ZirPress.
Ciclo de queima Glaze (IPS E.max Ivocolor)
Pré-aquecimento (°C)

403

Tempo de pré-aquecimento (min)

6

Taxa de aquecimento (°C/min)

60

Inicio do vácuo (°C)

450

Desligamento do vácuo (°C)

769

Temperatura final (°C)

770
1~2

Tempo de sinterzação (min)

Figura 4.1 – Fonos usados para a queima das cerâmicas: (a) forno Kerapress usado para os
ciclos de glaze do material; (b) forno Zyrcomat (Vita-Zahnfabrik, Alemanha) para
a sinterização dos coping de Y-TZP

(a)

(b)
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4.2.2 Porcelana feldspática usinada em sistema CAD-CAM e cimentada (Rapid
Layer Technique) sobre infraestrutura de zircônia
Para confecção das coroas para este processamento foi realizada uma
única sequência de digitalização para confecção de restaurações totalmente
cerâmicas, foi utilizado o sistema CEREC 3 por meio do software InLab (Sirona,
Dental Systems). O software produziu um desenho da infraestrutura e da
cerâmica de recobrimento a partir do preparo escaneado. Esse sistema utilizase de blocos parcialmente sinterizados Y-TZP (Vita In-Ceram 2000 YZ Cubes)
para confecção da infraestrutura este bloco foi usinado levando-se em conta a
contração de sinterização de 20% apresentada pelo material para, em seguida,
ser sinterizado em um forno Zyrcomat (Vita-Zahnfabrik, Alemanha) (Figura 4.1)
a uma temperatura de 1530°C por 2 horas com uma taxa de aquecimento de
25ºC/min. A cerâmica de recobrimento foi usinada a partir de bloco de VMA
(VITABLOCS Mark II) de modo a se adaptar sobre a infraestrutura de Y-TZP
previamente usinada (Figura 4.2).
Figura 4.2 – Blocos para CAD/CAM usinados: (a) Bloco de Vita Mark II e sua coroas usinadas;
(b) bloco de Y-TZP e seus copings usinados

(a)

(b)

Para união dos dois componentes, a superfície externa da infraestrutura
foi jateada com óxido de alumínio (50 µm) a uma pressão máxima de 2,5 bar. A
camada de recobrimento foi limpa com a aplicação de ácido fluorídrico em gel,
com concentração de 5% durante 60s. Após a remoção do gel em banho
ultrassônico por 20 s, um agente silano foi aplicado sobre essa superfície. Um
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cimento autoadesivo Panavia F 2.0 (Kuraray Noritake Dental, Osaka, Japão) foi
aplicado em uma fina e uniforme camada nas superfícies internas da camada de
recobrimento utilizando um microbrush e as duas peças foram assentadas até o
escoamento do excesso do material de união. Os excessos do cimento foram
removidos e o cimento foi foto-ativado por 40 segundos com uma irradiância de
1.200 mW/cm2 (Radii-cal, SDI, Victoria, Austrália) em todas as faces da coroa.
Posteriormente as coroas então foram submetidas a uma etapa de
acabamento e polimento.

4.2.3 Sistema CAD-on

Foram utilizados dois blocos para essa técnica: um bloco para CAD-CAM
de LS (IPS e.max CAD) e outro de EYZ. Nesta técnica, um desenho do modelo
do preparo dentário foi previamente escaneado, onde duas partes infraestrutura
e a camada de recobrimento foram projetadas no software V15 Sirona inLab.
Posteriormente os materiais foram usinados em formato de coroas em
uma unidade usinadora (Sirona inLab MC-XL) por meio da utilização de pontas
diamantadas sob intensa refrigeração. A infraestrutura de EYZ foi sinterizada
seguindo as orientações do fabricante. Em seguida, as duas partes foram unidas
utilizando-se uma vitrocerâmica de fusão (IPS e.max CAD Crystall/Connect
fusion glass ceramic, Ivoclar, Schan, Liechtenstein) (Figura 4.3) para a união dos
componentes previamente usinados. Esse componente de união apresenta-se
em duas partes (pó e liquido) pré-dosadas que foram misturadas numa unidade
vibratória (Ivomix). Esse material foi aplicado em ambas as peças para que elas
fossem unidas e o excesso de material de união posteriormente foi removido da
estrutura.
A fusão de ambas as partes e a cristalização da vitrocerâmica à base de
dissilicato de lítio ocorreram ao mesmo tempo seguindo-se o ciclo específico
recomendado pelo fabricante num forno Programat® P300, descrito na tabela
4.3. Posteriormente a coroa recebeu uma camada de glaze (Glaze IPS Ivocolor),
cujo ciclo está apresentado na tabela 4.2.
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Figura 4.3 – (a) Bloco de E.max CAD após a usinagem de coroas; (b) Vitrocerâmica de fusão
(IPS e.max CAD Crystall/Connect) utilizada para a união das duas camadas

(a)

(b)

Tabela 4.3 – Ciclo para fusão das camadas e cristalização da vitrocerâmica .

Ciclo para fusão das camadas e cristalização da vitrocerâmica
Pré-aquecimento (°C)

403

Tempo de pré-aquecimento (min)

2

Taxa de aquecimento 1 (°C/min)

30

Inicio do vácuo 1 (°C)

550

Desligamento do vácuo 1 (°C)

820

Temperatura t1 (°C)

820

Tempo em t1 (min)

2

Taxa de aquecimento 2 (°C/min)

30

Inicio do vácuo 2 (°C)

820

Desligamento do vácuo 2 (°C)

840

Temperatura t2 (°C)

840

Tempo em t2 (min)

7

4.3 Métodos
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4.3.1 Ensaio de resistência ao lascamento de aresta (“edge chipping”)
O teste de lascamento de aresta (edge chipping test) foi realizado em uma
máquina de ensaios universais (Instron 4501, Instron Corp, Canton, MA)
adaptada a uma mesa X-Y (Figura 4.4), utilizando um indentador cônico de 120º
acoplado a máquina, com aplicação crescente de carga e com velocidade
constante. Em um mesmo espécime, várias indentações foram realizadas,
variando-se a distância entre a aresta e a ponta do indentador (da).
Figuras 4.4 – Mesa X-Y usada no teste de lascamento de aresta e o posicionamento da coroa no
dispositivo

Para padronizar o posicionamento das coroas durante o teste de
lascamento de aresta foram cimentadas sobre troquéis de resina composta
(Charisma Diamond, Heraeus Kulzer, Germany) confeccionados diretamente na
porção interna da coroa, projetando uma geometria semelhante à raiz dental com
aproximadamente 2 cm de altura. Após essa etapa, os troquéis foram incluídos
em resina acrílica em tubo de PVC de 25 mm de diâmetro. Com o auxílio de um
paralelômetro, ao qual foi fixado um molde dos troquéis, o cabo do troquel foi
preenchido com resina acrílica, de modo a uniformizar sua posição (Figura 4.5).
As coroas foram cimentadas nos troquéis com um cimento resinoso (RelyX
Ultimate, 3M ESPE) para a realização dos testes.
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Figura 4.5 – Inserção dos troqueis de resina no tubo de PVC: (a) troquel de resina confeccionado
para cada coroa; (b) paralelômetro para posicionamento do troquel no tubo de PVC

(a)

(b)

A coroa foi posicionada sobre a mesa X-Y com o longo eixo do tubo de
PVC formando 30º com a vertical (Figura 4.6), utilizando um bloco metálico em
rampa com encaixe específico para o tubo de PVC. Durante o ensaio, o conjunto
foi apoiado em outra rampa construída em gesso especial para que a angulação
se mantivesse estável (Figura 4.4), o que foi necessário para evitar que a ponta
do indentador não esbarrasse na coroa.
Para uma precisão maior em relação à distância do indentador e a
aresta, um conjunto de dispositivos foi montado levando como base o estudo de
Tanaka et. Al (44). Uma câmera de aumento foi acoplada junto ao indentador e
ligada por um cabo USB no computador para a visualização da imagem. Com
uma calibragem prévia, a distância da ponta do indentador e da câmera foi
medida com exatidão, mais de uma vez se necessário, para posterior aplicação
no espécime. Uma transparência com um tracejado marcando um ponto exato
foi usado sobre a tela do computador para ter uma referência mais precisa na
medição.
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Figura 4.6 – Teste de lascamento: (a) posição do indentador no teste; (b) aresta transversal
utilizada para o cálculo da distância, da

L

T

(a)

(b)

O indentador foi apoiado na aresta transversal, com orientação “radial”,
formada pelas vertentes oclusais mais centrais da cúspide em teste (mésiovestibular ou disto vestibular). As cúspides de trabalho (mésio e disto-vestibular)
foram carregadas até a fratura do fragmento.
O valor de d foi definido pela distância entre o indentador e o ponto médio
da largura da linha da aresta de referência (L - longitudinal) (Figura4.6) que
circunda a coroa. A aresta de referência para o cálculo do d foi definida pelo
encontro das vertentes oclusal e vestibular das cúspides mésio-vestibular e
disto-vestibular, evidenciado pela marca deixada ao tangenciar uma barra de
grafite. O valor de d foi medido pelo comprimento da aresta transversal (T)
(Figura 4.6) entre o ponto de indentação e o cruzamento da aresta transversal
com a aresta longitudinal.
Os dados do teste de lascamento foram apresentados em um gráfico de
força crítica (Fc) necessária para gerar os lascamentos, em função da distância
(da) entre o indentador e a aresta escolhida. O gráfico apresenta 3 linhas de
tendências (Tabela 4.4), seguindo a abordagem na literatura. As funções
contidas nos gráficos foram apresentadas com seus respectivos R2, que indica
o grau de ajuste da função da curva aos pontos experimentais.
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Tabela 4.4 – Linhas de tendências utilizadas para a plotagem no gráfico

Linha de tendência

Equação

Fator analisado

Linear

𝐹 = 𝑎𝑑

Te = 𝑎

Polinomial

𝐹 = 𝐴𝑑 𝑛

A

Potência

𝐹 = 𝑎1 𝑑 + 𝑎2 𝑑 2

𝑎1 e 𝑎2

Sendo F = força crítica, d= distância da aresta e Te = tenacidade da aresta.
As funções foram obtidas automaticamente pelo programa Excel.
Nos gráficos também foi traçada uma linha vertical tracejada que cruza o
eixo x no ponto correspondente a 0,5 mm de distância da aresta, para facilitar a
visualização do SE (0,5), cujos valores foram calculados para cada uma das
linhas de tendência. Para facilitar a comparação entre os grupos, os parâmetros
de cada abordagem também foram apresentados em tabelas.
Em uma tabela individual, foi apresentado o parâmetro ReA, que
corresponde à média de todas as razões 𝐹 ⁄𝑑 em todas as distâncias analisadas.
Como este parâmetro resulta da média de várias medições (e não um valor único
encontrado pela função ajustada aos pontos medidos experimentalmente), foi
possível realizar a análise de variância e o teste de Tukey para contraste das
médias.
4.3.2 Cálculo da dureza e tenacidade à fratura

As cúspides das coroas foram desgastadas em 0,5 mm, planificadas e
polidas em uma politriz semi-automática até que seja atingido o resultado de
superfície com brilho especular, posteriormente as cúspides planificadas das
coroas produzidas foram posicionadas com ajuda de um prensa paralelizadora
num base e indentadas com um indentador Vickers com carga de 10 N por 15 s
num

microdurômetro

(Shimadzu,

Japão),

estando

ele

orientado

perpendicularmente à superfície plana dos espécimes. Inicialmente, foi calculada
a dureza Vickers, usando-se a equação 1:

𝑑 = (1,8544

𝐹
(2𝑎)2

)

Equação 1
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onde, F é a carga aplicada (N) e ɑ é o comprimento médio da diagonal da
impressão (em mm). Foi calculada a tenacidade à fratura (KIc) por meio da
equação 2.

𝐸

𝐾𝐼𝑐 = 𝑘(𝐻)0,5

𝑃
𝑐 3\2

Equação 2

onde, E é o módulo de elasticidade do material, P é a carga aplicada, H é a
dureza e c é o comprimento da trinca radial medido a partir do centro da
indentação, e k é uma constante (0,016).

Figura 4.7 – Teste no microdurometro: (a) coroa posicionada com ajuda da prensa paralelizadora;
(b) microdurometro (Shimadtzu, Japão)

(a)

(b)

43

4.4 Análise estatística dos resultados.
O teste de análise de variâncias (ANOVA) foi utilizado para os valores
obtidos a partir dos experimentos realizadas com nível global de significância de
5%
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5 RESULTADOS

5.2 Resistência ao lascamento de aresta (“edge chipping”)

Com base nos valores obtidos nos testes de lascamento de aresta, as
figuras 5.1 a 5.3 foram construídas para mostrar a relação da força crítica (Fc) na
qual os lascamentos ocorreram em função da distância da aresta (d). Em cada
gráfico, foram plotadas três linhas de tendências: linear, polinomial e potência,
representadas pelas cores vermelha, azul e verde, respectivamente, com seus
R2 (ajuste da curva aos dados experimentais) correspondentes. A linha vertical
tracejada que cruza o eixo x corresponde a uma distância de aresta de 0,5 mm
(Se/0,5mm). Observando essas figuras nota-se que, para a técnica Rapid Layer, a
curva correspondente à função de potência obteve o pior ajuste (quanto mais
próximo de 1 é o valor de R2, melhor é o ajuste da curva), enquanto que as outras
linhas de tendências (linear e polinomial) obtiveram valores próximos e
semelhantes. Já os outros dois materiais se comportaram de forma diferente,
tendo a curva correspondente à função linear apresentado os piores ajustes
(menores valores de R2). As outras duas curvas de tendência (potência e
polinomial), para estes materiais, apresentaram ajustes parecidos e melhores do
que aquele observado para a função linear.
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Figura 5.1 - Força crítica (Fc), requerida para produzir os fragmentos, em função da distância (da)
entre o indentador e a aresta das coroas confeccionadas pela técnica Cad-On, e
funções correspondentes às linhas de tendência apresentadas com seus respectivos
R2

Cad-On (E.max CAD)
Linear (Série1)
Polinomial (Série1)

1000

Potência (Série1)

900

Força crítica (N)

800

y = -320.01x2 + 794.09x
R² = 0.2474
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0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Distância da aresta (mm)

Figura 5.2 - Força crítica (Fc), requerida para produzir os fragmentos, em função da distância (d a)
entre o indentador e a aresta das coroas confeccionadas pela técnica injetada, e
funções correspondentes às linhas de tendência apresentadas com seus respectivos
R2

Injetada (E.max Zirpress)
Linear (Série1)

Força Crítica (N)
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Potência (Série1)
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Figura 5.3 - Força critica (Fc), requerida para produzir os fragmentos, em função da distância
(da) entre o indentador e a aresta das coroas confeccionadas pela técnica Rapid
Layer, e funções correspondentes às linhas de tendência apresentadas com seus
respectivos R2

Rapid Layer (Vita Mark II)
Linear (Série1)

Força crítica (N)

Polinomial (Série1)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Potência (Série1)
y = 356.66x
R² = 0.5317

y = 35.532x2 + 319.12x
R² = 0.5377

y = 331.68x0.6585
R² = 0.4462
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Distância da aresta (mm)

A tabela 5.1 apresenta os valores de resistência de aresta correspondentes
a 0,5 mm de distância da aresta (Se/0,5mm), calculados para cada uma das linhas
de tendência (linear, potência e polinomial) para todos os grupos de materiais
analisados neste estudo em função do processamento. Nessa tabela, podemos
observar que, para essa determinada distância, os maiores valores de Se/0,5mm
obtidos foram para as coroas com infraestrutura de zircônia recobertas com a
vitrocerâmica de dissilicato de lítio pela técnica Cad-On, seguidos dos obtidos
das coroas da técnica injetada, os quais foram seguidos pelos valores obtidos
pelas coroas da técnica Rapid Layer. Os valores obtidos pela função linear foram
os mais baixos em relação às outras duas funções, exceto para o processamento
Rapid Layer, no qual a função potência resultou no valor mais baixo.
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Tabela 5.1 – Resistência de aresta na distância de 0,5 mm (Se/0,5mm), em Newtons, em função do
tipo de função ajustada sobre os dados do gráfico versus Força crítica (Figuras 5.1
a 5.3). Os gráficos de referência onde os ajustes foram realizados estão
apresentados na coluna da direita para que o leitor possa visualizar as funções
Função Ajustada

Processamento

Gráfico de
Referência

Linear

Potência

Polinomial

Injetado

232.2

260.0

254.9

Figura 5.3

Rapid Layer

178.3

168.4

210.1

Figura 5.4

Cad-on

264.3

477.0

300.0

Figura 5.5

Os valores do parâmetro Rea de resistência ao lascamento são obtidos
pela média da razão F/d, sendo que F é a força requerida para ocasionar o
lascamento e d é a distância do lascamento até a aresta escolhida. Na tabela
5.2, os valores estão apresentados em relação aos materiais/processamentos
testados. O material que teve melhor desempenho no teste foi o E.max CAD,
com valor de Rea de 563,6 N/mm, no entanto, seu valor de Rea foi
estatisticamente semelhante ao apresentado pelo material injetado (E.max
Zirpress, 491,2 N/mm). A porcelana feldspática (Vita Mark II) processada por
meio da técnica Rapid Layer obteve o pior desempenho com relação a esse
parâmetro, pois obteve Rea de 374,1 N/mm, o qual foi significativamente menor
em comparação dos valores obtidos pelos outros dois grupos experimentais.
Tabela 5.2 – Resistência ao lascamento apresentado pelo parâmetro Rea, obtido pela média de
todas as razões F/mm em função do material testado, o desvio padrão (DP) e o
coeficiente de variação dos valores. Valores de Rea seguidos da mesma letra são
estatisticamente semelhantes.
Faixa de distância, d
n
Resistencia ao
Coeficiente de
Processamento
DP
(mm)
lascamento, Rea (N/mm)
variação

E.max
0,3-1,0

24

491,2a

151,9

31%

E.max CAD

0,5-1,6

23

563,6a

189,8

34%

VM II

0,4-1,3

21

374,1b

107,4

29%

Zirpress
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5.3 Tenacidade à fratura

Os valores de tenacidade à fratura obtidos para os materiais estudados
estão representados pela tabela 5.3. O valor obtido pela técnica Rapid Layer foi
o maior valor apresentado dentre os 3 materiais, seguidos da técnica Cad-On e
depois pela técnica injetada. No entanto, os valores obtidos pelas técnicas CadOn e Rapid Layer se apresentaram estatisticamente semelhantes entre si e
significativamente superiores ao valor apresentado pelo material E.max Zirpress
da técnica injetada.
Tabela 5.3 - Tenacidade à fratura dos materiais estudados com seus respectivos desviospadrões (DP)

Tenacidade à fratura

Material

n

E.max Zirpress

60

0,60b

0,1

E.max CAD

60

1,36a

0,5

VM II

60

1,43a

0,3

(MPa/m2)

DP

5.4 Dureza

O comportamento dos materiais testados em relação à dureza está
representado na tabela 5.4. Com relação a essa propriedade, o material Vita
Mark II obteve maior dureza do as dos outros dois materiais, com média de 8,3
GPa. Ambos os materiais E.max CAD e Zirpress apresentaram valores de 7,1,
não apresentando assim diferença estatística entre eles.
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Tabela 5.4 – Dureza Vickers obtida para os materiais estudados com seu respectivo desvio
padrão (DP)

Processamento

n

Dureza Vickers (GPa)

DP

E.max Zirpress

60

7,1b

1,7

E.max CAD

60

8,3a

1,7

VM II

60

7,1b

1,8
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6 DISCUSSÃO

Com base nos resultados apresentados neste trabalho, podemos observar
que o material com melhor ajuste de R2 com relação às três funções ajustadas
foi aquele usado na técnica Rapid Layer. Um trabalho semelhante realizado pelo
nosso grupo de pesquisa avaliou os mesmos materiais em relação a esse
parâmetro, porém com espécimes em formato de barras. Neste estudo, foi
constatado um menor valor de R² para a curva correspondente à função linear
para todos os materiais testados, o que não ocorreu no presente estudo pois,
como já reportado, na técnica Rapid Layer, a linha de tendência da função linear
apresentou valor intermediário em relação às duas outras funções. Essa
diferença observada entre os dois estudos pode ser explicada pela geometria
dos espécimes, que foi distinta em cada um desses trabalhos. No presente
trabalho, foram utilizados espécimes em formato de coroas e, devido à sua
anatomia complexa e topografia mais acidentada, a confecção e a execução dos
testes são mais delicadas.
A angulação das coroas no momento do teste de lascamento de aresta
também adiciona uma dificuldade ao procedimento, pois a anatomia das
cúspides faz com que a ponta do indentador tenha um grau de liberdade limitado
para encontrar uma posição ideal para a realização do teste sem encostar nas
cúspides da face oposta. Além disso, o trabalho anterior utilizou indentador do
tipo Vickers, que é diferente do usado no presente trabalho (cônico de 120o). Já
foi reportado por alguns estudos que há diferença no comportamento dos
resultados obtidos no teste de lascamento de aresta para diferentes tipos de
indentadores (39–41).
A vitrocerâmica de dissilicato de lítio E.max CAD encontra-se bastante
consolidada na literatura odontológica, porém a vitrocerâmica de fusão (IPS
e.max CAD Crystall/Connect) utilizada no sistema Cad-On foi inserida no
mercado odontológico recentemente e, por este motivo, vem recebendo maior
atenção de pesquisadores nos últimos anos (45,46). No presente estudo, a
técnica Cad-On, que utiliza o E.max CAD, apresentou maior valor de R ea. Esse
resultado era de certa forma esperado por causa da maior resistência mecânica
desse material em relação aos outros materiais testados (29,47,48). O
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crescimento controlado dos cristais na matriz vítrea desse material somada ao
entrelaçamento

dos

cristais

acabam

proporcionando

essas

melhores

propriedades mecânicas principalmente em relação às porcelanas feldspáticas
(49). De fato, um estudo comparou espécimes confeccionados pela técnica CadOn com espécimes monolíticos e observou um comportamento mecânico
semelhante para os dois grupos, o que indica que a técnica Cad-on é capaz de
gerar uma restauração multicamadas com boa homogeneidade (50). Em um
outro estudo, foi reportado que as falhas ocorridas em próteses utilizando esse
sistema ocorreram após a aplicação de uma carga maior do que aquela
usualmente gerada na cavidade bucal. Além disso, o estudo citado reportou que
a maioria dos lascamentos ocorreu somente na cerâmica de recobrimento e que
poucos casos envolveram a vitrocerâmica de fusão (51). Um outro estudo
comparou a resistência à fratura de copings de Y-TZP cimentadas à cerâmica
de recobrimento de dissilicato de lítio (E.max CAD) com a técnica Cad-On, na
qual esses dois mesmos materiais foram unidos pela vitrocerâmica de fusão, e
observou melhores resultados para essa técnica (45).
Ainda com relação ao Rea, o material E.max Zirpress, que é uma
vitrocerâmica de fluorapatita e leucita usada na técnica injetada, apresentou
valores intermediários, os quais foram menores numericamente do que aqueles
obtidos pela técnica Cad-On e superiores aos valores obtidos pela técnica Rapid
Layer. Entretanto, o valor obtido para Zirpress foi estatisticamente semelhante
àquele obtido por meio da técnica Cad-on. Esse achado foi de certa forma
inesperado, pois sabe-se que o material Emax tem propriedades mecânicas
superiores às do material Zirpress. O bom desempenho do material Zirpress
deve estar relacionado ao processamento por injeção, que proporciona uma
distribuição mais homogênea das partículas de segunda fase no material e
também elimina significativamente a sua porosidade (52,53). Outro fator que
pode ter contribuído para o bom desempenho mecânico do Zirpress é o ciclo
térmico de sinterização que pode ter gerado tensões favoráveis de compressão
na área da indentação, fazendo com que fosse necessária uma carga mais alta
para causar o lascamento naquela região.
A microestrutura da porcelana feldspática Vita Mark II, utilizada na técnica
Rapid Layer¸ é constituída principalmente de matriz vítrea e cristais de leucita
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distribuídos ao longo dessa matriz (54). Dessa forma, seria esperado um pior
desempenho mecânico para esse material em relação à vitrocerâmica, como foi
observado pelo valor de Rea obtidos. Entretanto, é importante considerar que
esse material é uma porcelana com propriedades otimizadas pois é produzida
de forma controlada pela indústria de modo a evitar as porosidades normalmente
vistas em porcelanas produzidas por técnicas de estratificação com uso de
pincéis. No entanto, os resultados desse trabalho mostraram que esse
processamento industrializado do bloco não foi suficiente para garantir uma
resistência ao lascamento melhor do que aquela obtida para os outros dois
grupos.
A tabela 6 mostrou que os coeficientes de variação encontrados nos
resultados foram relativamente altos (ao redor de 30%). Esse fato está
provavelmente relacionado às dificuldades encontradas durante o teste de
lascamento de aresta em espécimes com formato de coroa. A superfície
bastante lisa somada ao fato do indentador ter bordas muito afiadas (cônico de
120º) dificultou a padronização das distâncias utilizadas para a aplicação da
carga no momento do teste. Além disso, foi observada uma diferença de valores
de Rea entre as cúspides testadas, o que aumenta a variabilidade dos resultados.
No entanto, mesmo sendo maior do que o desejado, os coeficientes de variação
foram semelhantes para os três materiais, mostrando que o espalhamento dos
dados obtidos no teste não foi dependente dos materiais avaliados.
O primeiro molar inferior utilizado nesse estudo é reportado em alguns
estudos como o dente que apresenta maior incidência de fratura dentre os
dentes inferiores (55,56). Com relação a esse dente, dentre as cúspides
vestibulares, a cúspide reportada como a mais susceptível à fratura é a cúspide
MV, o que está em acordo com os resultados desse estudo, uma vez que a
cúspide MV foi a que fraturou com menores cargas. Esses estudos ainda
reportam que as cúspides nas quais mais ocorrem fraturas nos molares inferiores
são as linguais, que são as cúspides não funcionais. Infelizmente, devido às
dificuldades encontradas no momento do teste de lascamento em relação à
angulação das coroas, não foi possível a realização do teste de lascamento nas
cúspides linguais neste trabalho. Uma nova metodologia será desenvolvida no
futuro para possibilitar a avaliação das cúspides linguais para uma possível
comparação entre todas as cúspides do mesmo dente.
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No trabalho prévio realizado por nosso grupo utilizando barras, os valores
obtidos de dureza e tenacidade à fratura foram superiores aos obtidos nesse
estudo. Isso aconteceu provavelmente por causa das diferenças nas
metodologias utilizadas para a confecção dos espécimes nos dois estudos. No
estudo prévio, as barras foram seccionadas em uma cortadeira de precisão, para
que fosse obtida uma superfície plana e com espessura homogênea. Já nas
coroas do presente estudo, os espécimes foram confeccionados de forma
distinta de acordo com cada processamento, de modo que se pudessem obter
resultados que fossem mais próximos do comportamento clínico dos materiais.
No caso das coroas, a superfície plana foi criada especialmente para a
indentação no microdurômetro, teste a partir do qual foram calculados os valores
de dureza e tenacidade à fratura de cada material. A geometria da coroa é muito
complexa e, como mostrado em estudo, as diversas porções da coroa acabam
se comportando de maneiras distintas, o que leva a apresentar perfil de tensões
residuais muito diferentes de uma barra, que possui uma homogeneidade e
controle da espessura e volume ao longe do espécime (57,58).
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7 CONCLUSÃO
Podemos concluir com o presente trabalho que:
• A resistência de lascamento de aresta pode variar de acordo como
processamento utilizado para as coroas totalmente cerâmicas com
infraestrutura de Y-TZP, sendo que o processamento Rapid Layer resultou em
resistência ao lascamento inferior em comparação com os outros dois sitemas
utlilizados.
• A tenacidade à fratura e a dureza também foram afetadas pelo
material/processamento utilizados no estudo.
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