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RESUMO
Para avaliar a confiabilidade à fadiga de coroas de dissilicato de lítio E.max
CAD, com 1mm (monolítica) e 2mm de espessura, foi realizado um preparo para
coroa total de um primeiro molar inferior com redução de 1 e 2mm. Réplicas em
resina composta do preparo baseado em desenho auxiliado pelo computador (CAD)
foram posicionadas em um articulador odontológico para fabricação dos corpos de
prova. As coroas monolíticas de 1mm de dissilicato de lítio CAD/CAM (DLM) e
coroas de 2.0mm, com 1,5mm de espessura vestibular de dissilicato de lítio
CAD/CAM e recoberta com 0.5mm de porcelana (DLV), foram comparadas com
coroas de zircônia (Y-TZP) e metalocerâmica (MC). As réplicas de resina composta
foram envelhecidas em água por 30 dias e todas coroas cimentadas com cimento
resinoso. Após cimentadas, todos os corpos de prova foram envelhecidos em água
por 7 dias e testados com carga única ou com fadiga acelerada progressiva. As
cargas foram posicionadas na cúspide mésiovestibular (n=21 para cada sistema
cerâmico). A probabilidade Weibull e os gráficos de probabilidade (Alta Pro,
Reliasoft) foram calculados (Best data fit – QCP) e plotados. A evolução da trinca foi
acompanhada e os espécimes analisados após o teste. A menor confiabilidade foi
observada para o grupo Y-TZP e não houve diferença estatística entre o grupo MC,
DLM e DLV. O grupo DLV demonstrou a maior resistência característica (Eta). O
modo de fratura do grupo Y-TZP foi a fratura da porcelana de cobertura sem
exposição da infraestrutura. O grupo MC apresentou fraturas da porcelana com
exposição do metal. Enquanto os grupos DLM e DLV tiveram fraturas catastróficas.
Os grupos DLM e DLV apresentaram uma resposta à fadiga semelhante à do grupo
MC e melhor que o grupo Y-TZP.

Palavras-chave: Coroa dentária. Cerâmicas. Fadiga.

ABSTRACT
Reliability of lithium disilicate crowns with different thickness under fatigue

To evaluate the fatigue reliability of monolithic 1mm and thinly veneered 2mm
E.max CAD crowns. A preparation reduction of 1 and 2mm for a full crown was made
on a first lower molar. The CAD-based preparation was replicated and positioned in a
dental articulator for specimen fabrication. Monolithic 1mm lithium disilicate
CAD/CAM crowns (DLM) and a 2mm lithium disilicate CAD/CAM with 1.5 mm thick
at buccal aspect veneered with 0.5 mm thick of porcelain were compared to zirconia
based (Y-TZP) and metaloceramic (MC) crowns. All composite dies were 30-day
aged and all crowns were resin cemented to composite dies. After luting, all
specimens were aged for 7 days in water and either single loaded to failure or stepstress fatigue tested. Loads were positioned on mesial-buccal cusp (n=21 for each
ceramic system). Probability Weibull and Use level probability curves (Alta Pro,
Reliasoft) were calculated (Best data fit – QCP) and plotted. Crack evolution was
followed and specimens were analyzed postmortem. Lower reliability was observed
for Y-TZP group and no statistical difference was observed between MC and DLM e
DLV groups. DLV group showed the highest characteristic strength (Eta). Fracture
mode for Y-TZP group was veneer chipping without core exposition. MC fractures
were mostly chipping with metal coping exposure. While the failure for DLM and DLV
groups were bulk fracture. Groups DLM and DLV resulted in fatigue response of
lithium disilicate comparable to MC and higher than Y-TZP.

Key words: Dental crown. Ceramics. Fatigue.
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1 INTRODUÇÃO

Os sistemas cerâmicos representam hoje na Odontologia uma alternativa aos
metais no tratamento protético, produzindo próteses com características superiores
de biocompatibilidade e de estética. Na maioria dos casos, principalmente em
próteses anteriores, o comportamento desses sistemas é satisfatório. Entretanto,
com a crescente valorização da estética e expansão de uso nas áreas posteriores,
novos materiais mais resistentes são exigidos (BONFANTE et al., 2009a).
Essa tendência foi percebida por McLean e Hughes, em 1965, seguindo o
conceito do aumento da rigidez, ao utilizar óxidos cerâmicos como “limitadores de
trincas” (ANDERSSON e ODÉN, 1993; MCLEAN e HUGHES, 1965). Vários óxidos
foram considerados, entre eles os óxidos de titânio, de zircônio e de alumínio.
Surgiram, então, as porcelanas reforçadas por alumina, uma mistura de 50% (em
peso) de cristais de alumina com uma porcelana feldspática de baixa fusão, com a
possibilidade de constituírem infra-estruturas em substituição aos metais. A partir
desse momento, outros materiais (porcelanas feldspáticas reforçadas por leucita,
dissilicato de lítio, alumina e zircônia) e outras formas de processamento (porcelanas
injetadas, prensadas, infiltradas e usinadas) passaram a ser desenvolvidos
(BONFANTE et al., 2009b).
As restaurações metalocerâmicas (RMC) ainda são consideradas o
tratamento padrão em odontologia, devido à sua elevada taxa de sucesso (ISGRÒ et
al., 2005; PRÖBSTER e DIEHL, 1992). Em contraste com todos os sistemas
restauradores cerâmicos, falhas biológicas são mais comumente enfatizadas em
RMCs e complicações mecânicas, tais como a fratura e/ou lascamento da porcelana
de cobertura, são raramente descritas (BOTTINO et al., 2001). Embora seja relatado
uma longevidade clínica para as RMCs, se as tensões mecânicas e térmicas forem
melhor controladas por meio dos métodos de confecção e dos materiais, o
desempenho clínico semelhante às RMCs pode ser alcançado para todos os
sistemas cerâmicos(RAIGRODSKI, 2004).
Em comparação com outros sistemas cerâmicos, o policristal de zircônia
tetragonal parcialmente estabilizada por óxido de ítrio (Y-TZP) apresenta
propriedades mecânicas superiores, em parte relacionado com um mecanismo de
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tenacificação por transformação (CHRISTEL et al., 1989; TINSCHERT et al., 2000).
A resistência inicial e a tenacidade desses materiais, que o cunharam de aço
cerâmico é resultado da estabilização parcial da zircônia (MANICONE et al., 2007).
O processo de obstrução da propagação da trinca ocorre na presença de campos de
tensões de tração na borda da trinca que induz a desestabilização das partículas
tetragonais e a ocorrência de uma transformação de fase displaciva (martensítica)
para monoclínica. Esta transformação é acompanhada por um aumento de volume
(3-5%) do material, que provoca uma força compressiva contra as superfícies da
trinca, fechando-a e dificultando sua propagação ou crescimento (ISGRÒ et al.,
2005, NASSAU, 1998).
Embora a zircônia seja mais comumente investigada como estruturas de
próteses parciais fixas (SAILER et al., 2006; TINSCHERT et al., 2001; VULT VON
STEYERN et al., 2005), as informações esparsas sobre coroas unitárias têm
mostrado resultados semelhantes em relação ao modo de falha padrão, envolvendo
fraturas coesivas da porcelana de cobertura (CEHRELI et al., 2009; GROTEN e
HUTTIG, 2010; NASSAU, 1998). A fratura da porcelana de cobertura nas
restaurações Y-TZP é um fenômeno complexo, provavelmente envolvendo diversos
fatores como diferenças de coeficiente de expansão térmica (CET) entre a
infraestrutura e a porcelana, tensões térmicas residuais do resfriamento, desenho da
infraestrutura, e outros, e deve-se reconhecer que ainda há muito para ser
esclarecido (ZARONE et al., 2011). Mudanças específicas no desenho da
infraestrutura otimizaram o suporte da porcelana, as melhorias na confiabilidade e
tamanhos reduzidos das fraturas da porcelana de cobertura em relação a uma
infraestrutura de espessura uniforme para coroas Y-TZP têm estimulado o seu uso
(LORENZONI et al., 2010; SILVA et al., 2011).
O sistema Empress (Ivoclar Vivadent), um vidro-cerâmico reforçado por
leucita, é um dos materiais mais representativos entre as cerâmicas injetadas.
Outras melhorias deste sistema levaram à introdução de dissilicato de lítio (IPS
Empress II) em 1998, com um aumento significativo da resistência. Mais
recentemente o dissilicato de lítio prensado (IPS e.max Press), com melhores
propriedades físicas e ópticas por meio de um diferente processo de queima, foi
desenvolvido. O mesmo dissilicato de lítio (IPS e.max) foi projetado para a
tecnologia

de

processamento

CAD/CAM

(desenhado

com

auxílio

computador/usinado com auxílio do computador) (Andersson et al., 1998).

do
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O sistema de dissilicato de lítio, processado pelo sistema CAD/CAM (IPS
e.max CAD) ou pelo sistema prensado (IPS e.max), é indicado como uma coroa
monolítica ou como uma infraestrutura para revestimento com porcelana. Em
recente pesquisa clínica de 2 anos de duração, coroas monolíticas de dissilicato de
lítio mostraram resultados promissores em termos de integridade, sem falhas
mecânicas, tal como fratura ou lascamento (FASBINDER et al., 2010; REICH et al.,
2010). De acordo com estes achados clínicos, coroas monolíticas de IPS e.max CAD
com espessura de 2mm submetidas a testes de fadiga de contato deslizante
demonstraram confiabilidade significativamente maior do que coroas estratificadas
de Y-TZP (GUESS et al., 2010).
Todas as coroas de cerâmica estão sujeitas à fratura durante a função,
especialmente na região posterior (GOODACRE et al., 2003; KELLY, 2004;
ZAHRAN et al., 2008). Como a fratura da cerâmica e do dente é o mecanismo
primário de falha das restaurações cerâmicas (HICKEL e MANHART, 2001), vários
métodos foram utilizados para investigar o processo de fratura da cerâmica
monolítica (ATTIA et al., 2006; BINDL et al., 2006; ZHANG et al., 2009).
Há uma necessidade de entender a mecânica fundamental da falha em
sistemas cerâmicos, especialmente sob condições de carga, que representam a
mastigação (MALAMENT e SOCRANSKY, 2001). Ao testar a resistência de coroas,
as condições devem ser semelhantes à situação clínica (KELLY, 1999). Embora a
maioria dos estudos tenha utilizado o carregamento uniaxial para ensaios de fadiga,
estes testes tradicionais de carga até a falha não criam sistemas de trincas
semelhantes às falhas clínicas. Portanto, trincas que imitam a falha clínica só podem
ser produzidas em cargas intraorais realistas sob protocolos de testes modificados
(KELLY, 1999). Em um ciclo de mastigação, os dentes posteriores começam o
contato com um contato excêntrico da cúspide vestibulares dos dentes inferiores
com as inclinações internas das cúspides vestibulares dos dentes superiores,
seguido por um movimento de deslizamento por meio da oclusão cêntrica e, em
seguida levantando. O comprimento médio do caminho de deslizamento de um
primeiro molar é de aproximadamente 0,5mm (DELONG e DOUGLAS, 1983). O
carregamento de fadiga acelerada progressiva é um método muito adequado para
simular movimentos intraorais (KIM et al., 2008).
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Ainda que os resultados clínicos sejam promissores para coroas monolíticas
de dissilicato de lítio, espessuras oclusais inferiores a 2mm podem reduzir a
confiabilidade das coroas monolíticas de dissilicato de lítio. Esta hipótese justifica a
investigação. Além disso, para o uso de procelanas de revestimento para melhorar a
estética, seria necessário uma redução na estrutura coronária que também poderia
limitar o desempenho da coroa mecânica na região posterior. Como as RMCs são
conhecidas por terem passado no teste da longevidade clínica e restaurações Y-TZP
são de grande interesse para uso clínico, estes materiais devem ser comparados
com coroas de dissilicato de lítio testadas com a mesma metodologia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SISTEMAS CERÂMICOS

As cerâmicas são materiais atraentes para próteses dentárias principalmente
por sua excelente biocompatibilidade e estética (REKOW et al., 2011). Coroas
unitárias representam o tratamento prótético fixo mais comum (DOLAN e LAUER,
2001). De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Americana de
Odontologia (1999), dentre 45 milhões de coroas dentárias realizadas no
consultórios particulares dos Estados Unidos, 37 milhões foram coroas de cerâmica
(ADA, 2002). Para atender a este mercado da “ditadura” estética, abundante e
crescente criado pelos pacientes e profissionais, as restaurações livres de metal de
diversos tipos de sistemas de cerâmica pura têm sido desenvolvidos nas últimas
décadas.
As restaurações cerâmicas foram introduzidas por Land (LAND, 1903) em
1903 e apresentavam como principal desvantagem a alta taxa de fratura, causada
pela propagação de trincas inerentes aos materiais. Esta foi a razão pela qual os
metais, por terem alto módulo de elasticidade (rigidez), passaram a ser utilizados
como infraestrutura para as porcelanas a partir de 1962. A união conseguida entre
metal e cerâmica impede a flexão e a deformação das cerâmicas, reduzindo a
propagação de trincas e assegurando a longevidade das coroas (KELLY, 2004).
As tradicionais coroas metalocerâmicas consistem numa infraestrutura de
metal recoberta por porcelana. A infraestrutura de metal é opaca e por consequência
não consegue imitar a translucidez do dente natural. A presença de linha metálica
acinzentada na margem gengival das coroas metalocerâmicas e a possibilidade de
alergia ao metal (níquel), levaram McLean e Hughes, em 1965, seguindo o conceito
do aumento da rigidez, a utilizar óxidos cerâmicos como “limitadores de trincas”
(ANDERSSON e ODÉN, 1993; MCLEAN e HUGHES, 1965). Vários óxidos foram
considerados, entre eles os óxidos de titânio, de zircônio e de alumínio. Os óxidos
de alumínio, chamados de alumina, foram escolhidos inicialmente por apresentarem
maior número de vantagens estéticas e mecânicas, além de baixo custo e fácil
obtenção. Surgiram então as porcelanas reforçadas por alumina, numa mistura de
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50% (em peso) de cristais de alumina com uma porcelana feldspática de baixa
fusão, com a possibilidade de constituírem infraestrutura em substituição aos metais.
A partir desse momento, outros materiais (porcelanas feldspáticas reforçadas por
leucita, dissilicato de lítio, alumina e zircônia) e outras formas de processamento
(porcelanas injetadas, prensadas, infiltradas e usinadas) passaram a ser
desenvolvidos (BONFANTE et al., 2009b).
Estes sistemas podem ser fabricados em uma única camada (coroas
monolíticas) como as vitrocerâmicas (cerâmicas à base de dissilicato de lítio ou de
leucita) ou, podem ser confeccionadas em camadas compostas pela infraestrutura
cerâmica e pela cerâmica de cobertura. Três materiais de infraestrutura cerâmica
parecem predominar na literatura: dissilicato de lítio, alumina e zircônia infiltrados
por vidro, e zircônia. Em 2009, Christensen (CHRISTENSEN, 2010) relatou que as
restaurações baseadas em zircônia representavam 55%, enquanto as próteses
baseadas em dissilicato de lítio eram 27% e as de alumina cerca de 0,6% das
restaurações totalmente cerâmicas.

2.2 METALOCERÂMICA

Tradicionalmente em odontologia, as restaurações cerâmicas são utilizadas
em associação com uma infraestrutura metálica, reunindo desta forma as qualidades
estéticas das cerâmicas com a resistência e tenacidade dos metais (NOORT, 2009;
QUALTROUGH e PIDDOCK, 1997).
O desenvolvimento de fornos a vácuo para cerâmicas odontológicas na
década de 60 produziu uma melhoria na estética e diminuição das porosidades
internas das porcelanas, consequentemente maior resistência, aproximadamente 60
MPa, e maior translucidez (MCLEAN, 2001; PIDDOCK e QUALTROUGH, 1990).
Entretanto, somente em 1962, Weinstein et al. (WEINSTEIN et al., 1962)
conseguiram resolver o problema da resistência das cerâmicas, por meio de uma
ligação química com o ouro. Para a produção de restaurações metalocerâmicas
foram utilizados pós cerâmicos contendo de 11% a 15% de óxido de potássio. Estes
pós, quando submetidos a temperaturas entre 700 e 1200ºC produziam vidros com
alto coeficiente de expansão térmica (CET), capazes de se unir a uma infraestrutura
metálica com uma expansão térmica semelhante. A estas cerâmicas, por serem
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vidros de alumina e sílica derivados de minerais feldspáticos, foram denominadas de
cerâmicas feldspáticas (ELIADES, 2003). Este trabalho de Weinsten et al.
(WEINSTEIN et al., 1962), patenteado nos Estados Unidos em 1962 modificou
totalmente a Odontologia restauradora da época, pois o grande problema
encontrado na utilização das cerâmicas como material restaurador era justamente a
sua friabilidade e baixa resistência às forças mastigatórias. A obtenção da ligação
química do ouro à cerâmica possibilitou a união da estética da cerâmica à
resistência proporcionada pela infraestrutura metálica. Desta maneira, tanto coroas
unitárias quanto próteses fixas substituindo dentes perdidos puderam ser
executadas com alto índice de sucesso. Em avaliações clínicas de longevidade entre
15 e 20 anos são encontrados índices de cerca de 90% de sucesso (BLATZ, 2002;
WALTON, 2003). Dez anos após, no inicio da década de 70 cerca de 90% dos
trabalhos de próteses parciais fixas executados nos EUA eram metalocerâmicas
(WALTON, 2003) .
No entanto, em função do alto preço do ouro, houve a substituição do mesmo
por ligas alternativas e que ainda hoje são muito utilizadas, ligas não preciosas como
as ligas de níquel-cromo e ligas semi preciosas à base de prata-paládio (WALTON,
2003). As ligas com alto conteúdo de ouro apresentam muitas vantagens em relação
as estas ligas alternativas não preciosas e semi preciosas, como: melhor adaptação
marginal, menor oxidação, melhor cor, maior resistência à corrosão e maior
biocompatibilidade (AL-HIYASAT et al., 2003). Em função destas qualidades, as
ligas contendo alto conteúdo de ouro (±84% de ouro) ainda permanecem como as
ligas preferenciais. Porém, as restaurações metalocerâmicas apesar de terem sido
um grande avanço quando de sua introdução, apresentam ainda alguns problemas
estéticos, pela presença de metal na borda cervical da restauração, pela pouca
espessura de cerâmica na região cervical com a conseqüente dificuldade de
obtenção do croma desejado, alteração da coloração da região cervical pela
deposição dos óxidos provenientes da oxidação das ligas utilizadas, principalmente
as não preciosas e também as semi-preciosas (WASSELL et al., 2002).
Outro problema que tem sido documentado relacionado às coroas
metalocerâmicas são as reações alérgicas (AL-HIYASAT et al., 2003; ELIADES,
2003; GEURTSEN, 2002; WATAHA E MESSER, 2004). Os íons metálicos liberados
das ligas utilizadas nas restaurações metalocerâmicas podem provocar reações
alérgicas locais ou sistêmicas. Estudo conduzido por Kansu e Aydin (KANSU e
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AYDIN, 1996), em 1996, demonstrou que o níquel possui um grande potencial
alergênico. Em muitos países da Europa, ligas com conteúdo de níquel não são
recomendadas para sua utilização em Odontologia pelos serviços de Saúde de seus
respectivos países (WASSELL et al., 2002). Nestes países a liga não preciosa
utilizada é o cobalto-cromo. Dentre as ligas semi-preciosas, a liga de paládio-prata
(PdAg) é a mais utilizada por apresentar elevadas resistência à corrosão, módulo de
elasticidade e dureza (WATAHA e MESSER, 2004). Levando em consideração
essas propriedades, Kim et al. (KIM et al., 2007), em 2007, ressaltaram que ligas
como a PdAg atuam como bloqueadores de tensões. Essa estrutura metálica na
porção inferior da porcelana não permite a sua flexão e impede a fratura radial
(fratura catastrófica).
No entanto, a presença do colar metálico das restaurações metalocerâmicas
sempre foi um fator limitante esteticamente. A primeira alternativa de construção de
ombro cerâmico antecede as metalocerâmicas. A técnica da matriz de platina,
utilizada com sucesso nas coroas de jaquetas utilizadas até então, foi descrita por
Brecker em 1956 (BRECKER, 1967). Afim de se conseguir uma boa adaptação
marginal da cerâmica ao troquel de gesso, uma matriz de platina extremamente
delgada era adaptada sobre o troquel e aplicada a cerâmica. Desta maneira
conseguia-se uma boa adaptação marginal, sem o arredondamento das bordas da
cerâmica (WASSELL et al., 2002).
Em 1969, Vickery et. al. (VICKERY et al., 1969) sugeriram a utilização de um
troquel de refratário para a confecção do ombro cerâmico, onde é feita a duplicação
do troquel de gesso, obtendo-se a partir desta cópia um troquel de gesso refratário,
para a aplicação direta da cerâmica sobre o mesmo. Apesar de se conseguir bons
resultados de adaptação marginal esta técnica não se tornou atrativa, pelo
acréscimo de etapas protéticas.
Esses 50 anos de sucesso clínico e inumeráveis resultados positivos sobre
as expectativas clínicas para essas RMCs, levou ao conhecimento e confiança dos
profissionais nas RMC para coroas unitárias e próteses fixas. Pesquisas revelaram
uma baixa porcentagem de falhas após anos de serviço (KIM et al., 2008; KIM et al.,
2007). Todo esse tempo de serviço faz com que as RMCs continuem sendo o
tratamento de escolha, representando, em 2009, 58,7% de todas as restaurações
realizadas (CHRISTENSEN, 2010).
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2.3 DISSILICATO DE LÍTIO

No início dos anos 90, a técnica de cera perdida foi introduzida como um
método de processamento inovador para restaurações de cerâmica pura (BOTTINO
et al., 2001). Assim, a moldagem pela injeção a quente sob pressão (“heat
pressing”), utiliza um padrão em cera de infraestrutura ou da coroa a ser produzida,
a qual é incluída em um molde refratário. Este refratário é inserido no interior de um
forno convencional para eliminar a cera, pré-aquecido a 700ºC, durante 30 minutos.
Dessa forma, cria-se um espaço para o seu preenchimento subsequente com a
vitrocerâmica. Ainda neste forno, a pastilha de cerâmica, que pode ser reforçada
tanto pela leucita quanto pelo dissilicato de lítio, é posicionada na abertura do
refratário, juntamente com o cursor de alumina. Este conjunto, (refratário, cerâmica,
cursor de alumina) é inserido no interior do forno desenvolvido para a técnica, o qual
introduz a cerâmica por meio de fluxo viscoso. A temperatura inicial é de 700ºC, com
taxa de aquecimento de 60ºC/min, com temperatura final de 920ºC para a injeção da
cerâmica (para o dissilicato de lítio), mantendo tempo de injeção por 20min à
pressão de 5 bar. A temperatura final para a técnica com injeção de cerâmica com
leucita é de 1180ºC (IVOCLAR VIVADENT).
O IPS Empress (Ivoclar Vivadent) constituído de porcelana reforçada por
leucita é um dos materiais mais representativos das cerâmicas injetadas. Outras
melhorias deste sistema levaram à introdução de cristais de dissilicato de lítio, em
1998 (IPS Empress II – Ivoclar Vivadent), com um aumento significativo da
resistência em cerca de 4 vezes quando comparado com as porcelanas feldspáticas.
Este sistema é composto por cerâmica vítrea contendo 70% em volume de cristais
de dissilicato de lítio, densamente dispostos e unidos à matriz vítrea (Martins et al.,
2010).
Testes para mensurar a resistência à flexão do material da estrutura
demonstraram uma variação de 300-400MPa (RAIGRODSKI, 2004). A tenacidade
descreve a resistência de materiais friáveis para a propagação de falhas
catastróficas sob uma tensão aplicada. Para o material do núcleo dissilicato de lítio,
a tenacidade à fratura (KIC), varia entre 2,8 e 3,5 MPa.m1/2 (RAIGRODSKI, 2004).
Embora estes materiais de vidro permitam a fabricação de restauração relativamente
translúcidas, recomenda-se que estas restaurações sejam condicionadas e
cimentadas adesivamente para aumentar sua resistência e longevidade (BINDL et
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al., 2006; ISGRÓ et al., 2011). O sistema se limita a fabricar próteses de 3 unidades
para substituir um dente anterior ao segundo pré-molar. As dimensões mínimas
essenciais para os conectores são 4 a 5mm oclusogengivalmente e 3 a 4mm
vestíbulolingualmente (RAIGRODSKI, 2004).
Recentemente foi desenvolvido um sistema de dissilicato de lítio prensado
(E.max Press Ivoclar Vivadent) com melhores propriedades físicas e translucidez,
que passa por um processo de queima diferente (KOKUBO, 2008). A produção
desse material passa por duas fases cristalinas: o dissilicato de lítio e o metassilicato
de

lítio.

Esse

processo

de

dupla

nucleação

ocorre

simultâneamente.

A

microestrutura do dissilicato de lítio prensado consiste em aproximadamente 70% de
cristais de dissilicato de lítio em uma matriz vítrea. Estes cristais medem
aproximadamente 3-6µm em comprimento (IVOCLAR VIVADENT).
O material foi também desenvolvido para o sistema CAD/CAM (E.max CAD –
Ivoclar Vivadent). O bloco de dissilicato de lítio usinado também passa por um
processo de cristalização de dois estágios. Cristais de lítio metassilicato são
precipitados durante a primeira fase. O vidro resultante da cerâmica tem uma faixa
de tamanho de cristal de 0,2 a 1µm, com cerca de 40% de cristais metassilicato de
lítio, em volume (HEINTZE et al., 2010). Isso cria uma cor azul-violeta no bloco, o
que representa o comumente chamado "bloco azul”. Este estado precristalizado
permite que o bloco seja usinado facilmente, sem desgaste excessivo da ponta
diamantada ou danos ao material. A cristalização final ocorre após a usinagem na
forma desejada por meio da tecnologia CAD/CAM. O processo de cristalização
ocorre aos 850°C no vácuo. A fase de cristais de me tassilicato é dissolvida
completamente e o dissilicato de lítio cristaliza. Este processo também converte a
cor azul do bloco precristalizado na cor do dente selecionado e resulta em uma
ceramica vítrea com um tamanho de grão fino de aproximadamente 1,5µm e 70% de
cristais em volume incorporados na matriz vítrea (APEL et al., 2008; FASBINDER et
al., 2010; REICH et al., 2010). Esse tratamento diferenciado garante ao material uma
resistência flexural maior que a dos demais produtos à base de dissilicato de lítio
(740MPa), enquanto o Empress 2 apresenta uma resistência de 380MPa e o E.max
Press de 440MPa (FASBINDER et al., 2010).
O dissilicato de lítio pode ser usado tanto como uma coroa monolítica ou
como infraestrutura para revestimento com porcelana. Devido à translucidez
favorável e à variedade de cores, este material vitrocerâmico pode ser
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confeccionado em uma só camada (monolítico) e, após a cofecção no formato
anatômico desejado, é realizada a caracterização do mesmo. A alta resistência do
material permite uma aplicação versátil e pode ser usado para a fabricação de
coroas unitárias na região anterior e posterior, com cimentação convencional ou
adesiva (GUESS et al., 2010).

2.4 ZIRCÔNIA PARCIALMENTE ESTABILIZADA POR ÍTRIO

O material de infraestrutura mais recente para próteses totalmente cerâmicas
consiste em policristais de zirconia tetragonal estabilizada com ítrio (Y-TZP). Esses
materiais tiveram inicialmente sua aplicação introduzida para uso biomédico na
ortopedia, principalmente para artroplastia total do quadril e tiveram sucesso por
causa das excelentes propriedades mecânicas do material e sua biocompatibilidade
(RAIGRODSKI, 2004). Em 1990 o uso de Y-TZP expandiu-se para a odontologia
para a confecção de pinos pré-fabricados e implantes. Este material tem sido
considerado como um material de infraestrutura alternative ao metal das
restaurações metalocerâmicas (RAIGRODSKI, 2004).
A zircônia tem se tornado um material de infraestrutura extremamente
popular. Suas propriedades mecânicas são as de maiores valores dentre todas as
cerâmicas odontológicas (DENRY e KELLY, 2008), permitindo a criação de
estruturas de cerâmica antes impossíveis historicamente. Não surpreendentemente,
ela tem sido o foco das recentes revisões aprofundadas (DENRY e KELLY, 2008;
KELLY e DENRY, 2008; MANICONE et al., 2007).
O óxido de ítrio é um óxido de estabilização adicionado à zircônia pura para
estabilizá-la à temperatura ambiente e para gerar um material multifásico conhecido
como zircônia parcialmente estabilizada (RAIGRODSKI, 2004). A alta resistência
inicial e tenacidade à fratura da Y-TZP resulta das propriedades físicas da zircônia
parcialmente estabilizada (RAIGRODSKI, 2004).
A transformação de fase adequadamente controlada em cerâmicas
odontológicas pode melhorar o desempenho clínico. A zircônia pura pode assumir
três

formas

cristalográficas,

dependendo

da

temperatura

(monoclínica

na

temperatura ambiente até 1170°C, tetragonal de 1170 °C a 2370°C, e cúbica acima
de 2370°C (DENRY e KELLY, 2008). Quando estabilizad a com ítrio, a estrutura
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tetragonal (t) pode ser mantida em temperatura ambiente. Condições externas,
como tensões de tração atuando na extremidade da trinca, podem transformar a
fase tetragonal metaestável (t) para a monoclínica mais estável (m) (RAIGRODSKI,
2004). Esta transformação (t-m) tem uma expansão de volume associada de 3-5%, o
que, em zirconia pura, pode levar a uma falha catastrófica (DENRY e KELLY, 2008).
No entanto, por meio da adição de óxidos de estabilização, tensões compressivas e
microtrincas criadas ao redor das partículas transformadas efetivamente se opõe à
abertura das trincas e aumentam a sua resistência à propagação (GARVIE e
HANNINK, 1975), resultando na tenacidade por transformação do material com
melhora da sua resistência (KIM et al., 2010; REKOW et al., 2011; THOLEY et al.,
2010).
Por meio deste fenômeno, a zircônia (Y-TZP) possui uma resistência que se
aproxima da do aço (GARVIE e HANNINK, 1975; MANICONE et al., 2007). Apesar
dessa resistência, sua tenacidade é de 9 mPa.m1/2, em comparação com 40
MPa.m1/2 para o aço. Além de sua excepcional resistência à flexão de 9001200MPa, o módulo de elasticidade intermediário da zircônia (780 GPa) oferece
vantagens em estruturas estratificadas mudando o modo de dano e fratura na
camada de revestimento de porcelana em comparação com a prótese de alumina
(340 GPa) (KIM et al., 2007). Curiosamente, a dureza, sendo uma combinação de
módulo de elasticidade e resistência, é menor para zircônia do que para alumina
(LAZAR et al., 2008). Com propriedades mecânicas superiores às demais
cerâmicas, a zircônia (Y-TZP) ampliou as indicações das prótese cerâmicas para
próteses parciais fixas de 3 a 4 elementos em qualquer região bucal (MARTINS et
al., 2010) .
Como visto, a zircônia apresenta excelentes características mecânicas, como
a tenacidade à fratura e a resistência flexural, em parte devido a transformação da
fase metaestável tetragonal para a monoclínica, a qual é estável (REKOW et al.,
2011). Entretanto,

apresenta o problema relacionado com sua degradação por

envelhecimento a baixas temperaturas (CHEVALIER, 2006), sendo que este
fenômeno ocorre na superfície da zircônia e degrada suas excelentes propriedades
mecânicas. A zircônia, quer seja estabilizada por ítrio, cério, cálcio ou magnésio é
suscetível à degradação em várias situações de ambientes como ao vapor d’água, a
umidade do ar e a outros fluidos; contudo, em ambiente aquoso o efeito é mais
catastrófico e ocorre em curtos períodos de tempo (REKOW et al., 2011) .
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Por meio do mesmo mecanismo (transformação da fase tetragonalmonoclínica) que pode beneficiar a Y-TZP melhorando suas propriedades
mecânicas (MARTINS et al., 2010), se pode deteriorar estas mesmas propriedades
mecânicas através do processo do seu envelhecimento (MARTINS et al., 2010).
Assim, a degradação é causada por esta transformação de fase, a qual é
acompanhada pelo surgimento de micro ou macro trincas, ocorrendo primeiramente
na superfície do material, sendo que a água ou o vapor d’água podem atuar
sinergicamente neste mecanismo de envelhecimento (MARTINS et al., 2010). Dessa
forma, este processo ocorre primeiramente em grãos localizados na superfície, com
uma cascata posterior de eventos que culmina na formação de microtrincas e
estresse nos grãos vizinhos, favorecendo a penetração de água e promovendo a
transformação de fase em um maior número de grãos. Finalmente ocorre a formação
de uma superfície rugosa associada a microtincas mais extensas (CHEVALIER,
2006).
A infraestrutura de Y-TZP pode ser desenhada usando a técnica convencional
da cera perdida ou desenhada com o auxílio de computador (CAD). Software de
CAD pode permitir que os técnicos personalizem o desenho da infraestrutra,
combinando conceitos tradicionais de desenhos com os requisitos dos materiais.
Vários sistemas restauradores baseados em Y-TZP para coroas e próteses têm sido
descritos na literatura. O sistema Cercon convencional exige técnicas de
enceramento para a concepção da infraestrutura. A DCS-precident e sistema LAVA
utilizam um tipo diferente de tecnologia CAD com diferentes características e opções
de desenho (CHEVALIER, 2006; MCLEAN e HUGHES, 1965; SAILER et al., 2006).
Uma vez que a estrutura esteja concluída, os dados são transferidos da unidade de
CAD para a unidade de fabricação assistida por computador (CAM), ou um padrão
de cera convencional é escaneado, como o sistema Cercon. O Cercon e o sistema
LAVA usam blocos de Y-TZP parcialmente sinterizados para a usinagem das
infraestruturas, enquanto que no DC-Zirkon as infra-estruturas são usinadas em
blocos totalmente sinterizados. Em blocos parcialmente sinterizados, o tamanho é
aumentado para compensar a contração prospectiva (20% -25%), que ocorre
durante a sinterização final (CHEVALIER, 2006). O processo de usinagem é mais
rápido e o desgaste do equipamento é menor do que a usinagem do bloco
totalmente sinterizado(CHEVALIER, 2006; MCLEAN e HUGHES, 1965; SAILER et
al., 2006). Os defensores da utilização dos blocos parcialmente sinterizados alegam
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que microtrincas podem ser introduzidas na infraestrutura durante a usinagem. Os
proponentes de usinagem com blocos totalmente sinterizados alegam que a
ausência de contração do processo melhora o ajuste marginal (RAIGRODSKI,
2004).

2.5 DESEMPENHO CLÍNICO DOS SISTEMAS CERÂMICOS

Vários fatores governam a longevidade das próteses. As falhas podem ser
classificadas em biológicas, mecânicas e relacionadas ao paciente. Entretanto, há
discordâncias sobre a definição do termo “falha”, o que pode trazer dificuldade
durante a análise e a interpretação dos dados.

2.5.1 COMPLICAÇÕES BIOLÓGICAS

As complicações biológicas são menos frequentes do que as complicações
mecânicas em coroas ou prótese parcial fixa (PPF) totalmente cerâmicas
(PJETURSSON et al., 2007). A falha biológica mais frequente é a perda de
vitalidade pulpar, com taxa de 2,1% em 5 anos (PJETURSSON et al., 2007). A perda
da vitalidade pulpar ou fratura do pilar podem estar relacionadas com o desgaste
excessivo da estrutura dentária, resultado de preparos dentários extensivos
(MARQUARDT e STRUB, 2006). A segunda maior causa de fracassos em sistemas
totalmente cerâmicos está relacionada com a recidiva de lesão cariosa, com taxa
anual de 0,37% (PJETURSSON et al., 2007).
Já no sistema metalocerâmico, as complicações biológicas são as mais
representativas. Em uma análise retrospectiva de 332 PPFs em 20 anos observouse que a razão mais comum para complicações irreversíveis foi a recidiva de lesão
cariosa (22%) seguida pela perda de retenção (15,3%) (DE BACKER et al., 2006).
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2.5.2 COMPLICAÇÕES MECÂNICAS

Como dito, as cerâmicas são frágeis e suscetíveis à fratura, especialmente
quando sujeitas a carregamento cíclico e em ambiente úmido (LAWN et al., 2001). O
desempenho estrutural dos sistemas cerâmicos permanece menos estável do que o
do sistema metalocerâmico, pois a fratura catastrófica ou da porcelana de
revestimento afeta de 5 a 10% das coroas totalmente cerâmicas em um período de 6
anos (KELLY, 2004).
A sobrevida clínica é um assunto de grande interesse e tem sido o foco de
diversas revisões. Uma meta-análise de restaurações cerâmicas fabricadas de
vários tipos de materiais (PJETURSSON et al., 2007) constatou que em todas as
posições na boca, coroas densamente sinterizadas de alumina (Procera, Nobel
Biocare, Göteborg, Suécia) possuem uma taxa de sobrevivência de 5 anos de
96,4%, bastante semelhante ao da porcelana reforçada por leucita (95,4%)
(Empress, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) e da cerâmica infiltrada por vidro
InCeram (94,5%) (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). Por comparação,
95,5% de dissilicato de lítio (IPS Empress 2, Ivoclar Vivadent) sobreviveu por 10
anos(Valenti e Valenti, 2009). Aos 5 anos, a taxa de sobrevivência para coroas
metalocerâmicas foi de 95,6% (PJETURSSON et al., 2007)
Uma recente revisão sistemática (WITTNEBEN et al., 2009) de publicações
entre 1985 e 2007, avaliou a sobrevida de 5 anos de restaurações unitárias
fabricadas por sistemas CAD/CAM. A taxa de sobrevida global para os 16 estudos
que atenderam aos critérios de inclusão foi de 91,6%, que não é diferente dos 93,3%
relatados em estudos que combinaram métodos convencionais e CAD/CAM
(PJETURSSON et al., 2007). No entanto, houve diferenças para os sistemas
CAD/CAM quando foram comparadas as taxas de sobrevivência de diferentes
sistemas cerâmicos. Curiosamente, apenas um destes estudos focou em
restaurações de dentes posteriores. As taxas de falhas de restaurações de cerâmica
vítrea (18,18%) excederam em muito as de porcelanas feldspáticas e de alumina
(1,19%) (REKOW et al., 2011; WITTNEBEN et al., 2009). Quando os valores das
taxas de sobrevida dos sistemas ceramocerâmicos são agrupados de acordo com a
posição na boca, torna-se evidente que as próteses localizadas na região anterior
apresentam sobrevida superior às localizadas na região posterior (PJETURSSON et
al., 2007). Além disso, molares mostraram uma taxa de fratura significativamente
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maior do que pré-molares e os dentes anteriores (21%, 7% e 3%, respectivamente)
(GUESS et al., 2010). Por isso, grande esforço tem sido dispendido no
desenvolvimento de sistemas de cerâmica pura mais confiáveis. Contudo, observase uma maior incidência de substituição para as coroas metalocerâmicas na região
anterior em detrimento de necessidades estéticas, pois frequentemente a cinta
metálica e o escurecimento da região marginal afetam a estética da região cervical
da coroa resultando em uma aparência não natural (ISHIGAMI et al., 1993).
Comparada com outros materiais cerâmicos, a zircônia apresenta estabilidade
superior da infraestrutura (HOBKIRK et al., 2009) e exibe a combinação de elevada
resistência flexural e elevada tenacidade à fratura, associada à propriedade de
transformação de fase (tetragonal para monoclínica), além de menor módulo de
elasticidade (KIM et al., 2007; MARTINS et al., 2010). Estas propriedades, não
isoladamente, mas de forma combinada, podem justificar as excelentes taxas de
sobrevida para a infraestrutura. Entretanto, a principal causa de complicações
mecânicas nas próteses à base de zircônia relaciona-se com a fratura da porcelana
de revestimento. Esta pode ser devido à forma (design) deficiente da infraestrutura,
a qual não promove suporte adequado à porcelana de cobertura e pode estar
associada à concentração de tensão durante a aplicação da porcelana de
revestimento. A fratura da porcelana de revestimento para PPFs totalmente
cerâmicas é de 13,6% em 5 anos, estatisticamente diferente da taxa de 2,9% ao ano
observada nas PPFs metalocerâmicas (HOBKIRK et al., 2009). Melhorar o
comportamento dos sistemas cerâmicos à base de zircônia em relação à fratura da
porcelana de revestimento é o desafio a ser superado e, dessa forma, ter um
sistema

totalmente

cerâmico,

do

ponto

de

vista

mecânico,

similar

ao

metalocerâmico.
Surpreendentemente, as restaurações de zircônia mais frequentemente
descritas na literatura são as próteses parciais fixas e não as coroas unitárias.
Limitados dados clínicos estão disponíveis sobre a confiabilidade das coroas de
zirconia. Apenas alguns estudos de curto prazo têm sido publicados até agora. Em
um estudo clínico retrospectivo realizado em um consultório privado (GUESS et al.,
2010), uma taxa de sobrevivência promissora (92,7% após 3 anos) foi obtida para
204 coroas de zircônia para dentes posteriores. No entanto, apenas 11% das coroas
colocadas originalmente foram examinadas clinicamente (GUESS et al., 2010).
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As coroas monolíticas de cerâmica também são pouco estudadas
clinicamente (FASBINDER et al., 2010). Bindl et al. (BINDL et al., 2006) compararam
coroas monolíticas de cerâmica (VITABLOCS Mark II, vidente, Brea, Califórnia), com
coroas de cerâmica estratificadas (Vita In-Ceram Spinell, vidente). As coroas de
cerâmica monolíticas foram fabricadas com uma unidade CEREC 2 (Sirona Dental
Systems). As infraestruturas das coroas de cerâmica foram usinadas em CEREC 2 e
depois revestidas com porcelana de superfície. Não houve diferença significativa
entre os dois tipos de coroas para qualquer uma das pontuações USPHS (United
States Public Health Service). Uma das coroas de cerâmica monolítica fraturou em
12 meses e uma das coroas de cerâmica estratificada em 42,5 meses. Os resultados
deste estudo demonstraram que coroas monolíticas de cerâmica apresentaram uma
taxa de sobrevida satisfatória ao longo de cinco anos de atendimento clínico
(FASBINDER et al., 2010).
O uso crescente de zircônia em prótese dentária e implante demandam mais
pesquisas, dados clínicos, especialmente em longo prazo sobre as coroas
fabricadas com este material. Tendo em conta as taxas de falhas nas porcelanas de
cobertura relatadas com restaurações de zircônia, os sistemas de vitrocerâmica tem
recuperado a consideração para restaurações posteriors (GUESS et al., 2010).
Relatos de altas taxas de sobrevivência (100% após 2 a 5 anos), sem falhas de
fratura para coroas de dissilicato de lítio (IPS Empress 2), sugeriram que coroas
monolíticas do mesmo material e fabricados pelo sistema CAD/CAM apresentarão
resultados promissores (GUESS et al., 2010).

2.6 FATORES QUE INFLUENCIAM A LONGEVIDADE

Diversos fatores podem influenciar a longevidade das coroas totalmente
cerâmicas. Dentre eles, existem os fatores relacionados ao paciente (incluindo
gênero, idade, frequência de tratamento, história odontológica, lesões cariosas
recorrentes, hábitos parafuncionais e fatores periodontais) e ao profissional
(incluindo idade, gênero e país de qualificação) (BURKE e LUCAROTTI, 2009;
MALAMENT E SOCRANSKY, 2001; REKOW et al., 2011), que apesar de serem de
extrema importância para a seleção e longevidade do material, não são o foco desta
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revisão. O objetivo principal é compreender os fatores relacionados ao sistema
restaurador (sistema cerâmico e cimento).
O desempenho de restaurações totalmente cerâmicas é rotineiramente
comparado a seus antecessores estéticos, o das coroas metalocerâmicas, que são
aceitas como o padrão ouro. Entretanto, medir o desempenho não é simples e os
dados relativos à sobrevivência não são sempre consistentes entre os estudos. Em
adição, as cerâmicas são continuamente melhoradas e as condições de
manipulação durante a fabricação e/ou clinicamente podem diferir amplamente
(REKOW et al., 2011).
As propriedades físicas dos materiais são importantes em determinar o
sucesso de restaurações de cerâmica, mas sozinhos eles não explicam
completamente o comportamento clínico. As propriedades físicas são dadas
geralmente para materiais no estado puro. Entretanto, essas propriedades podem
mudar, algumas vezes dramaticamente, quando expostas a condições variadas
(REKOW et al., 2011). Além disso, materiais de diferentes fabricantes podem ter
diferentes características físicas (DELLABONA et al., 2008).
Os materiais apresentam uma longevidade menor sob carregamento cíclico
quando comparado com carga estática equivalente (KELLY e DENRY, 2008). Se a
ciclagem ocorrer na presença de meio úmido, a taxa de crescimento da trinca pode
ser 7 vezes maior (KELLY e DENRY, 2008). Nessas condições, o limite para o
crescimento da trinca pode ser inferior a 50% da tenacidade determinada por testes
estáticos. Como citado anteriormente, as propriedades da zircônia são as mais
elevadas dentre todas as cerâmicas odontológicas (KELLY e DENRY, 2008) e a
falha da infraestrutura de zircônia é rara (MARTINS et al., 2010). No entanto, trincas
levando à fratura da porcelana de revestimento podem compremeter a longevidade
das coroas de zircônia (REKOW et al., 2011). Portanto, as propriedades físicas das
porcelanas voltaram a ser o foco de pesquisas, em um esforço para determinar as
variáveis para melhorar a sobrevivência clínica das próteses (REKOW et al., 2011).
A resistência à flexão das porcelanas de revestimento varia entre 60 e 120MPa,
enquanto os valores da resistência à flexão do materiais de infraestrutura são
maiores que 450MPa (BOTTINO et al., 2001, FISCHER et al., 2008).
O lascamento da porcelana de revestimento pode ser decepcionante para
clínicos e pacientes e tem sido notado na literatura como um grave problema das
prótese de zircônia (AL-AMLEH et al., 2010). Especula-se que o desenho da
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infraestrutura tenha um importante papel em prover suporte para a porcelana de
revestimento (MILLER, 1977, SHOHER e WHITEMAN, 1983). Ao analisar
clinicamente falhas da porcelana de revestimento de coroas de zircônia em molares,
Marchack et. al. (MARCHACK et al., 2008) reportaram que a adição, na
infraestrutura, de uma cinta lingual de 2mm de altura e 1mm de espessura resultou
em uma redução destas falhas. Já em um outro estudo clínico, Tinschert et al.
(TINSCHERT et al., 2008), avaliaram um desenho para as infraestruturas de
próteses fixas em zircônia que proporcionava espessura uniforme e suporte para a
porcelana de revestimento. Desta forma, as

falhas coesivas da porcelana de

revestimento reduziram com o desenho anatômico proposto, sugerindo que este
conceito fosse seguido. As fraturas coesivas encontradas (6%) foram tão pequenas
que a realização de um polimento pôde devolver a função sem prejudicar a estética.
Contudo, não houve comparação com um grupo controle sem modificação do
desenho, o que torna imprecisa a generalização da indicação de uso. Bulpakdi et al.
(BULPAKDI et al., 2009), 2009, concluíram que uma das possíveis causas para as
falhas das próteses totalmente cerâmicas seja o desenho inapropriado das
infraestruturas. Os resultados dos estudos de Bonfante et al. (BONFANTE et al.,
2009a), 2009, Lorenzoni et al. (LORENZONI et al., 2010), 2010 e Silva et al. (SILVA
et al., 2011) confirmaram estas afirmações. Porcelanas apoiadas por infraestruturas
anatômicas tiveram fraturas induzidas por fadiga menores e iniciadas em cargas
mais elevadas do que aquelas suportadas por infraestruturas de espessura
constante.
As mesmas preocupações ocorreram no desenvolvimento das próteses
metalocerâmicas com modificações para aumentar a rigidez do metal, manter a
integridade marginal e promover melhor suporte e espessura da porcelana de
revestimento sem afetar a estética (MARKER et al., 1986; MILLER, 1977; SHOHER
e WHITEMAN, 1983) .

Estudos sugeriram que, além da cinta metálica, as

infraestruturas necessitam de mais rigidez por meio de um aumento vertical desta
cinta na proximal formando o chamado poste proximal (MARKER et al., 1986,
MILLER, 1977).
Acredita-se também que, além do desenho da infraestrutura, as tensões
residuais criadas na porcelana durante a cocção, sejam uma das maiores
responsáveis por falhas. A maioria das restaurações de cerâmica depende da
porcelana de cobertura para alcançar a estética clinicamente aceitável em
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de

alta

resistência.
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conhecimento

das

restaurações

metalocerâmicas demonstrou que a porcelana de revestimento deve possuir um
coeficiente de expansão térmica (CET) menor que o da infraestrutura, criando
tensões compressivas no revestimento cerâmico mais fraco e, assim, aumentando a
resistência total da restauração (ABOUSHELIB et al., 2008). Infelizmente, a
aplicação deste princípio para as restaurações de zircônia não foi bem sucedido,
evidenciada pelas altas taxas de fraturas na restaurações de cerâmica em camadas
(REKOW et al., 2011).
Essas tensões podem ser provocadas devido a taxa de resfriamento ou uma
incompatibilidade do CET entre a cerâmica da infraestrutura e a porcelana de
revestimento (FISCHER et al., 2009, LOHBAUER et al., 2010, RUES et al., 2010,
TASKONAK et al., 2008). Durante o procedimento de queima a cerâmica se
encontra no estado plástico. Neste momento, as tensões são liberadas pela fluidez
plástica. Entretanto, durante o resfriamento, a cerâmica passa do estado plástico
para o sólido, numa temperatura definida como temperatura de transição vítrea (Tg).
Abaixo desta temperatura a viscosidade é aumentada e a movimentação molecular
é muito lenta, criando tensões na cerâmica (DE KLER et al., 2007, FISCHER et al.,
2009, TASKONAK et al., 2008). Em uma abordagem minuciosa, Swain (SWAIN,
2009), em 2009, estudou as causas das falhas coesivas nos diferentes sistemas
cerâmicos, e verificou que a zircônia (PZT-Y) apresenta-se como material suscetível
a este tipo de falha, relacionada à incompatibilização do CET, estresses residuais
oriundos de uma taxa de resfriamento acelerada e espessura da porcelana. Uma
falta de combinação de CET de mais de 10% resulta em trincas que variam de
acordo com o maior ou menor CET da porcelana em relação à infraestrutura de
zircônia. Quando o CET da porcelana (variável) é bem mais alto que o da
infraestrutura em Y-TZP (comumente em torno de 10ppm.K), as trincas se originam
normalmente na superfície devido aos estresses de tensão resultantes do
resfriamento. Já quando o CET da infraestrutura é consideravelmente maior que o
da porcelana, esta pode sofrer lascamento.
Da mesma forma a taxa de resfriamento pode gerar estresses residuais na
porcelana e no caso da zircônia isto deve ser considerado especialmente em virtude
da sua baixa condutividade térmica (2W/m.K) quando comparada ao metal (ouro por
exemplo, 200W/m.K). Os estresses residuais formados são de natureza compressiva
na superfície e de tração na subsuperfície. Porém, os de origem compressiva
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ocupam somente em torno de 16% da superfície, sendo o restante de tração, pouco
tolerados por um material frágil como a cerâmica, e rapidamente expostos sob
função clínica, ou em virtude de um ajuste oclusal, ou na presença do contato cíclico
de um endentador, o que torna esta porcelana suscetível à falha coesiva. O achado
mais importante revelado nestas estruturas de duas camadas planas testadas
(porcelana e infraestrutura) é de que a magnitude das tensões aumentam com a
taxa de resfriamento, portanto o técnico de laboratório deveria evitar a remoção das
próteses do forno após o ciclo de queima e deixá-la resfriar em temperatura
ambiente (SWAIN, 2009).
Outro fator que pode influenciar a longevidade das coroas cerâmicas é o dano
criado inevitavelmente durante o processo de fabricação. Os danos induzidos por
esses procedimentos, mesmo quando eles são microscópicos, criam defeitos de
superfície que atuam como locais de concentração de tensões e tornam-se locais
para a iniciação de trincas e redução drástica da resistência e sobrevivência à fadiga
(ZHANG et al., 2006).
A maioria dos sistemas CAD/CAM usinam blocos de zircônia parcialmente
sinterizado, eliminando a tensão induzida pela transformação t-m, criando uma
superfície final virtualmente livre da fase monoclínica, a menos que ajustes sejam
necessários ou jateamento seja realizado (DENRY e KELLY, 2008). Infelizmente, os
danos inevitavelmente criados durante o processamento CAD / CAM não são
totalmente sanados pelo processo de sinterização final (KIM et al., 2010). Avaliação
de espécimes de zirconia (IPS e-max ZirCAD, Ivoclar-Vivadent) usinados e então
sinterizados revelaram uma camada de “smear layer” e de desgaste, com extensas
microtrincas que penetraram de 4 a 6µm. Essas rugosidades criadas servem de
sítios de iniciação de trincas/fraturas (KIM et al., 2010).
Além dos inevitáveis danos de fabricação na usinagem, o ajuste oclusal, os
ajustes internos para melhor adaptação e o jateamento para melhorar a adesão,
também criam defeitos de superfície que atuam como sítios de concentração de
tensões. Danos introduzidos durante os processos laboratoriais e clínicos nem
sempre podem ser eliminados, levando a falha prematura (SALAZAR MAROCHO et
al., 2010).
A superfície da zirconia é asperizada para melhorar a união com o cimento, a
resistência de união da infraestrutura-porcelana de revestimento e possibilitar melhor
adaptação e oclusão. Este processo de asperização, seja por jateamento ou
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desgaste, danifica o material, tornando a restauração mais vulnerável à fratura,
criando ranhuras afiadas, trincas, desprendimento de partículas e perda de material
(GUESS et al., 2010; WANG et al., 2008). A extensão do dano depende da
condições abrasivas de partículas transmitidas pelo ar. Partículas de óxido de
alumínio de 50µm são menos deletérias do que partículas de 120µm na mesma
pressão e distância (WANG et al., 2008). Na zircônia, o jateamento provoca a
conversão t-m. Com 50µm de óxido de alumínio, as áreas de compressão criadas
por esta transformação aumentam a resistência da zircônia (WANG et al., 2008),
porque a superfície tornou-se menos irregular do que a obtida pela usinagem
CAD/CAM, partículas superficiais fracamente ligadas são retiradas e outras
imperfeições que concentram tensões que servem como sítios de iniciação de trinca
são eliminadas (REKOW et al., 2011).

2.7 PREVISÃO DO DESEMPENHO CLÍNICO

Diversas são as variáves que influenciam a longevidade das coroas unitárias,
e estudá-las individualmente e suas interações é de extrema importância
(RAFFERTY et al., 2010). A fratura de dentes ou coroas resulta diretamente de
forças

combinadas

agindo

intraoralmente

(DEJAK

et

al.,

2003).

Forças

mastigatórias, causadas pela contração dos músculos da mastigação, são
transmitidas aos dentes através dos alimentos esmagados (DEJAK et al., 2003). Os
valores destas forças dependem de fatores, incluindo sexo, idade, estado de dentes
(BATES et al., 1975), assim como a dureza do alimento, sua consistência (DEJAK et
al., 2003) e da fase do ciclo mastigatório (GIBBS et al., 1981). Forças mastigatórias
são maiores na região do primeiro molar (DEJAK et al., 2003; GUESS et al., 2010;
REKOW et al., 2011).
Para essa avaliação, os testes clínicos controlados seriam o padrão ouro, no
entanto, as dificuldades, como seleção e manutenção dos pacientes, custo elevado
e variáveis não controláveis, tornam esses testes escassos na literatura
(ANUSAVICE et al., 2007). Em contrapartida, os testes laboratoriais, de mais fácil
controle e execução, quando delineados corretamente, podem obter resultados
semelhantes aos encontrados clinicamente (KIM et al., 2007; LAWN et al., 2002;
REKOW et al., 2007).
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Dentre os testes laboratoriais, existem os testes estáticos e dinâmicos, sendo
que os testes estáticos de resistência à fratura criaram condições discrepantes às
encontradas clinicamente (BONFANTE et al., 2009a; KELLY, 1999; REKOW e
THOMPSON, 2007). Infelizmente, estes testes estáticos (por carregamento único ou
por impacto) em coroas, por muitas vezes não conseguem prever o desempenho
clínico de restaurações cerâmicas por superestimar a longevidade. Isso ocorre em
função das cerâmicas odontológicas serem sensíveis à umidade e à tensão de
corrosão provocada pela umidade, conduzindo ao crescimento lento da trinca
(SCG), que poderia resultar em uma redução contínua da resistência inicial ao longo
dos anos, onde os danos mecânicos podem ser cumulativos (Zhang et al., 2006).
O tempo de vida das cerâmicas são menores sob carregamento cíclico que
sob carga estática equivalente (KELLY e DENRY, 2008). Sob condições cíclicas, as
taxas de crescimento da trinca podem ser sete vezes maior quando são assistidas
quimicamente (umidade). As trincas crescem sob condições cíclicas e ficam
aprisionadas quando é aplicada carga estática no mesmo espécime, e depois
retoma o crescimento quando o ciclo recomeça (KELLY e DENRY, 2008). O limite
aparente para o crescimento de trinca por fadiga pode ser tão baixa quanto 50% da
tenacidade à fratura determinada por testes estáticos. Esta é uma observação
extremamente importante, pois muitos pesquisadores argumentam que os testes
estáticos e cíclicos são equivalentes; testes estáticos podem superestimar
grosseiramente o sucesso a longo prazo de algumas cerâmicas (KELLY, 1999;
REKOW et al., 2007; REKOW et al., 2011). Além disso, simular condições clínicas
de carregamento cíclico é um importante fator que influencia as propriedades físicas
dos materiais (BLATZ e SADAN, 2005; CHITMONGKOLSUK et al., 2002), pois os
danos são acumulados durante o carregamento cíclico, o que não é observado
durante o carregamento único realizado no teste de resistência à fratura (KELLY,
1999).
Os ciclos mastigatórios são geralmente bilaterais (RILO et al., 2001). A
mastigação de um alimento ocorre no lado de trabalho (DEJAK et al., 2003). Durante
o fechamento cíclico da mandíbula, os dentes opostos iniciam o contato com a
mandíbula lateralmente posicionada. Os molares inferiores deslizam ao longo das
superfícies oclusais opostas dos dentes superiores, esmagando o pedaço de
alimento até que os dentes chegam à máxima intercuspidação (DEJAK et al., 2003;
YASHIRO et al., 2001). As forças da mastigação agindo sobre os molares estão
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mudando constantemente de direção, quantidade e localização de aplicação de
força, dependendo da relação de contato da superfície do dente oposto (DEJAK et
al., 2003; RILO et al., 2001). Somente carregamento estático de direção constante
não é confiável para avaliar o desempenho clínico, já que as trincas de cone interno
e parcial, formadas clinicamente, não se formam nesses testes (COELHO et al.,
2009; DEJAK et al., 2003; KIM et al., 2007; REKOW e THOMPSON, 2007; SILVA et
al., 2010).
A forma do espécime também pode tornar o resultado mais distante do
encontrado clinicamente; espécimes sem anatomia (SEGHI e SORENSEN, 1995;
ZAHRAN et al., 2008) e que não consideraram a complexidade da geometria da
coroa dentária (CASTELLANI et al., 1994; BAYARDO-GONÇALVES, 2007; HWANG
e YANG, 2001; KELLY, 1999) também levam a condições discrepantes às
encontradas clinicamente (BONFANTE et al., 2009a; KELLY, 1999; REKOW e
THOMPSON, 2007).
Outro fator ignorado pela maioria dos estudos é o efeito do atrito (LARSSON,
2008). A diferença de atrito entre o espécime e o endentador pode alterar
significativamente a carga para iniciar as trincas em cone. O efeito do atrito tem
profunda influência sobre a tensão superficial máxima de tração, e as cargas críticas
para iniciar a fratura. Em adição, a distribuição de tensões de tração mudam
drasticamente, e com isso, o local da tensão máxima muda para área mais distante
do endentador quando o atrito é incluído; a magnitude e a forma de distribuição da
tensão de tração mudam quando o atrito é integrado no modelo, e trincas em cone
com

forma

característica

formam-se

rotineiramente

no

descarregamento

(BHOWMICK et al., 2007; REKOW et al., 2011). Este último ponto é bastante
surpreendente e não tem sido abordado nas investigações de propagação de trincas
em materiais dentários (REKOW et al., 2011).
Com endentadores de aço e tungstênio e cargas únicas em quase todos os
espécimes, mais de 50% das trincas de cone se formam entre os primeiros 20% de
ciclos de descarga. Isto é criado por diferentes contatos elásticos que se
desenvolvem durante a descarga, em que as forças da superfície de atrito alteram a
área de contato, criando áreas de proteção durante a carga e dando origem a danos
de tensão de tração quando a carga é removida. Como este modelo é afetado com
cargas repetidas e por bombeamento hidráulico nas trincas permanece a ser
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determinado; tais estudos são importantes na análise do comportamento clínico
(REKOW et al., 2011).
Segundo Rekow (REKOW et al., 2011), a evidência atual sugere que os
melhores preditores de desempenho clinico futuro serão testes realizados com:
desenho da restauração que representa a concepção clínica; procedimentos de
fabricação que melhor representar os procedimentos de laboratório para a clínica
(jateamento antes da cimentação como tipicamente é usado); estruturas de apoio
que serão utilizados clinicamente (prótese sobre implante, dentina, núcleos), e de
carregamento (fadiga em água com contatos deslizantes).
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a confiabilidade de coroas unitárias
submetidas ao teste de fadiga acelerada, por meio das seguintes hipóteses de
nulidade:

1.

A confiabilidade das coroas de dissilicato de lítio com espessura
oclusal de 1mm é menor que as coroas de dissilicato de lítio com
espessura oclusal de 2mm com faceta vestibular;

2.

A confiabilidade das coroas de dissilicato de lítio é maior em relação à
zirconia (Y-TZP) e comparável ao sistema metalocerâmico (MCR)

4 Material e Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Para confecção das coroas unitárias foi utilizado um modelo baseado em um
desenho assistido por computador (CAD) tridimensional (3D) (Pro/Engineer Wildfire,
PTC, Needham, MA, EUA) de um preparo para coroa total de um primeiro molar
mandibular (Figura 4.1a). Dependendo do grupo, que será descrito posteriormente, o
preparo de coroa total possuia uma redução oclusal uniforme de 1,0mm ou 2,0mm e
redução da parede axial de 2,0mm. Para a reprodução dos modelos 3D reais foram
realizadas prototipagens rápidas do modelo pela tecnologia Polyjet com uma resina
(Polyjet HD, Solid Concepts, Valencia, CA, EUA) (Figura 4.1b). O Polyjet é uma
tecnologia que imprime camadas ultrafinas de polímero que permite construir
rapidamente um modelo físico com elevado detalhe e rigor dimensional, a partir de
um desenho CAD-3D.

Figura 4.1a e b. Vista vestibular do CAD-3D do preparo para coroa total de um primeiro molar
mandibular (a). Modelo 3D real em resina (b).
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Esses modelos padrão, de 1,0 ou 2,0mm de redução oclusal, foram
duplicados com auxílio de um silicone de adição, massa pesada e leve (Express,
3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA). Após o procedimento de moldagem, o molde foi
inspecionado a olho nú na busca de alguma imperfeição. Em seguida, o molde foi
preenchido com resina composta (Tetric EvoCeram, Ivoclar, Shaan, Liechtenstein)
em incrementos de aproximadamente 2,0mm de espessura e cada incremento
polimerizado por 40s de acordo com a metodologia empregada por Scherrer e de
Rijk (Scherrer e de Rijk, 1993). Após o preenchimento do molde, a réplica de resina
composta foi removida e inspecionada.
Com as réplicas em resina composta dos preparos concluídas, uma resina à
base de polimetil-metacrilato (Orthodontic Resin, Dentsply Caulk, Milford, EUA) foi
manipulada e vertida em um tubo de cloreto de polivinila (PVC) com dimensões
padronizadas (D= 2,54cm e A= 4,5cm) e cada réplica inserida, por meio de um
delineador, no tubo com resina acrílica, deixando-as a 1mm da margem da linha
cervical exposta (Figura 4.2).
As réplicas incluídas em resina acrílica foram mantidas em água durante 30
dias de envelhecimento (COELHO et al., 2009; SILVA et al., 2010). Esse
envelhecimento permite a absorção de água pela resina, que passa a apresentar um
módulo de elasticidade de 16Gpa (KIM et al., 2007), o qual é semelhante ao
apresentado pelo tecido dentinário, que é de 18Gpa (LAWN et al., 2002).

Figura 4.2. Réplica de resina composta incluída em resina acrílica e armazenada em água durante 30
dias.
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Após o envelhecimento das réplicas de resina composta, foram formados
quarto grupos experimentais compostos por vinte e um corpos de prova cada, assim
divididos (Figura 4.3):

Grupo Y-TZP: Coroas de zirconia com infraestruturas de zirconia de 0,5mm e
porcelana de revestimento de 1,5mm;
Grupo MC: Coroas metalocerâmicas com infraestruturas de 0,5mm e
porcelana de revestimento de 1,5mm;
Grupo DLV: Coroas de dissilicato de lítio de espessura de 2,0mm oclusal,
1,5mm vestibular e 0,5mm de porcelana de revestimento
vestibular;
Grupo DLM: Coroas monolíticas de dissilicato de lítio de 1,0mm de espessura
oclusal.

Figura 4.3. Divisão dos grupos de acordo com o material e espessura: Y-TZP – coroas de zircônia;
MC – coroas metalocerâmicas; DLV – coroas de dissilicato de lítio de 2,0mm; DLM– coroas
monolíticas de dissilicato de lítio de 1,0mm.

4.1 FABRICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE Y-TZP

As Infraestruturas (n=21) foram enceradas sobre o modelo e fabricadas em YTZP (LAVA, 3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA). O enceramento seguiu o contorno do
desenho do preparo com espessura uniforme de 0,5mm.
A infraestrutura encerada foi escaneada pelo sistema LAVA que é constituído
por um leitor óptico que transmite as informações ao “software” LAVA CAD, baseado
no sistema operacional “Windows”, transmitindo a informação tridimensional do objeto
escaneado, contudo sem contatar com a infraestrutura encerada.
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O “software” utilizado para a usinagem desenhou uma infraestrutura com
dimensões aumentadas (aproximadamente 25%) e a usinou a partir de um bloco de
Y-TZP pré-sinterizado. As dimensões são aumentadas, propositadamente, prevendo
a contração de sinterização. Após usinadas, as infraestruturas foram sinterizadas em
um forno automatizado (LAVA Therm, 3M-ESPE) em altas temperaturas (1360°C a
1530°C),

onde

as

fases

de

queima

e

posterior

resfri amento

duraram

aproximadamente 8 horas (Figura 4.4a e b).
Da mesma forma que se controlou as dimensões da infraestrutura, se
procedeu com a porcelana de revestimento. Para isso, uma coroa padrão foi
encerada com as dimensões finais desejadas e duplicada com silicone por adição
(Express, 3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA) que foi utilizado como guia para a aplicação
da porcelana. As infraestruturas foram revestidas por uma camada de 1,5mm de
espessura oclusal e axial de porcelana feldspática (cor DA1, Lava Ceram, 3M-ESPE,
Seefeld, Alemanha).
Para a queima da porcelana foi realizado o ciclo de secagem por 6min a
450ºC. A cocção da porcelana foi realizada sob vácuo, com uma velocidade de
aquecimento de 45ºC/min, até a temperatura de 810ºC mantida por 1min. Após o
ciclo de cocção, os corpos de prova foram resfriados a temperatura ambiente. O
glazeamento foi realizado em um ciclo de secagem de 2min a 480ºC e a queima
ocorreu em uma velocidade de 45ºC/min, até a temperatura de 790ºC, seguindo as
recomendações do fabricante.

Figura 4.4a e b. Vista proximal do CAD-3D escaneado do enceramento pelo sistema LAVA CAD (a);
Infraestrutura de zircônia usinada e sinterizada a partir do modelo CAD (b).
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4.2 FABRICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE PdAg (MC)

Para obtenção das infraestruturas metálicas do grupo MC (n=21) com o
mesmo desenho e dimensões propostas para a infraestrutura de Y-TZP, realizou-se
uma moldagem da infraestrutura de Y-TZP LAVA com um silicone por adição
(Express, 3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA) para servir de referência e guia durante o
enceramento. A técnica de fundição utilizada foi a da cera perdida, seguindo as
recomendações do fabricante, e a liga utilizada foi a de PdAg (Superior Plus, Jensen
Industries, North Haven, EUA). A Superior Plus é uma liga nobre, segundo a
indicação do fabricante, composta de 2% de ouro, 62,5% de paládio, 22% de prata e
o restante por estanho, índio, zinco, rênio e rutênio. O forno foi aquecido a 840ºC, o
padrão de cera incluído no revestimento foi eliminado e a liga fundida a 1335ºC. A
desinclusão do anel de revestimento foi realizada somente após o seu completo
resfriamento.
O revestimento foi removido por meio de lavagem com água e escova e
finalizado com jato de óxido de alumínio com partículas de 50µm de diâmentro. Os
condutos foram removidos com discos de carburundum. As infraestruturas fundidas
foram provadas nas réplicas de resina composta e não foram necessários ajustes
para adaptação.
Da mesma forma que se controlou as dimensões da infraestrutura, se
procedeu com a porcelana de revestimento. Para isso as dimensões finais da mesma
coroa padrão utilizada para o grupo Y-TZP foi duplicada com silicone por adição que
foi utilizado como guia para aplicação da porcelana.
As infraestruturas de PdAg foram revestidas por duas camadas de opaco. A
queima do opaco foi realizada com um ciclo de secagem de 6min a 550ºC, com uma
velocidade de aquecimento de 80ºC/min sob vácuo, até a temperatura de 980ºC
mantida por 1min. Em seguida, foi aplicada a porcelana translúcida (Creation CC,
Jensen Industries, North Haven, EUA) com as dimensões finais de 1,5mm oclusal e
axial. A cocção da porcelana foi iniciada com um ciclo de secagem de 6min a 580ºC,
com uma velocidade de aquecimento de 55ºC/min sob vácuo, até a temperatura
920ºC mantida por 1min. O glazeamento foi realizado em um ciclo de secagem de
2min a 600ºC e a queima ocorreu em uma velocidade de 55ºC/min, até a temperatura
de 900ºC, seguindo as especificações do fabricante.
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4.3 FABRICAÇÃO DAS COROAS DE DISSILICATO DE LÍTIO (DLM E DLV)

Para obtenção das coroas do grupo DLM (n=21) com o mesmo desenho
proposto para as coroas de Y-TZP e PdAg, realizou-se uma moldagem das coroas
padrão com um silicone por adição (Express, 3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA) para
servir de referência e guia durante o enceramento. A espessura oclusal para a coroa
monolítica foi de 1,0 mm e axial de 1,5 mm.
O enceramento final da coroa foi escaneado pelo sistema Cerec (InEos Blue,
Sirona Dental System, Bensheim, Alemanha). Esse escaneador é constituído por
uma luz azul de curto comprimento de onda emitida pela câmera Bluecam, que
captura imagens de alta precisão e transmite as informações ao “software” inLAB 3D,
baseado no sistema operacional “Windows”, transferindo a informação tridimensional
do objeto escaneado sem contatar com a infraestrutura encerada.
A coroa foi usinada a partir de um bloco de cerâmica vítrea de dissilicato de
lítio pré-sinterizado (IPS E.max CAD, Ivoclar, Shaan, Liechtenstein). Este bloco é
fabricado por meio de um processo que produz um material homogêneo e no estágio
cristalino intermediário, o que permite que o bloco seja facilmente fresado. No
processo de fresagem, o software levou em consideração a densificação resultante
da sinterização que é de 0,2%. Após usinadas, as coroas foram sinterizadas em um
forno automatizado (Programat, Ivoclar Vivadent, Shaan, Liechtenstein). O processo
de sinterização foi concluído em 25 minutos, a 840-850ºC, produzindo a alteração da
microestrutura que é o resultado de um crescimento controlado dos cristais de
dissilicato de lítio.
Para o grupo DLV (n=21), o processo de usinagem e sinterização foi o mesmo
do grupo DLM; no entanto, utilizou-se a técnica “cut-back” (redução) vestibular
(Figura 4.5). As coroas foram configuradas na sua forma final com 2,0mm de
espessura oclusal e axial, mas na face vestibular sofreu uma redução de 0,5mm,
para posterior revestimento de 0,5mm pela porcelana feldspática translúcida (IPS
e.max ceram, Ivoclar, Shaan, Liechtenstein) e um glaze final.
A cocção da porcelana foi iniciada com um ciclo de secagem de 6min a
403ºC, com uma velocidade de aquecimento de 90ºC/min sob vácuo, até a
temperatura 820ºC mantida por 10s. Em seguida, com uma velocidade de
aquecimento de 30ºC/min, o forno atinge uma temperature de 840ºC mantida por
7min. O glazeamento seguiu o mesmo protocolo da porcelana como indicado pelo
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fabricante.

Figura 4.5. Redução de 0,5mm vestibular do grupo DLV para posterior aplicação de porcelana.

4.4 CIMENTAÇÃO

As coroas de todos os grupos foram cimentadas com o cimento adesivo e
autopolimerizável Multilink Automix (Ivoclar, Shaan, Liechtenstein), seguindo as
orientações do fabricante. As coroas foram assentadas com pressão manual e
mantidas com carga de 5Kg com um dispositivo próprio, os excessos removidos e
após 10 minutos foram imersas em água por, no mínimo, 7 dias antes dos testes
mecânicos.

4.5 TESTES MECÂNICOS

Com o intuito de testar as coroas em fadiga sob condições extremas de
tensões compressivas, todos os corpos de prova foram posicionados em um
dispositivo preso à base da máquina de fadiga (Figura 4.6a). Com isso, o
endentador, constituído de uma esfera de carboneto de tungstênio de 6,36 mm de
diâmetro foi posicionado na vertente interna da cúspide mésiovestibular do pôntico,
a aproximadamente 0,7 mm de distância da ponta da cúspide. Para a localização do
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contato do endentador na superfície oclusal, nos momentos da troca de corpos de
prova, utilizava-se uma fita para contatos oclusais (Accufilm, Parkell Biomaterials
Division, Farmingdale, EUA) que permitia a indicação e posicionamento padronizado
do endentador na superfície oclusal do corpo de prova (Figura 4.6b).

Figura 4.6a, b e c. Corpo de prova fixado no dispositivo que permite a remoção e reposição na
máquina de fádiga (a); Marcação com fita de contato da localização do endentador (b); Corpo de
prova imerso em água e submetido a fadiga acelerada progressiva (c).

Como padrão no teste de fadiga acelerada progressiva, método empregado
no presente estudo, fez-se, inicialmente, a aplicação de uma carga única até a
ocorrência de falha catastrófica. Para isso, selecionou-se três corpos de prova de
cada grupo e com o mesmo tipo de endentador a ser utilizado nos testes de fadiga,
fez-se a aplicação de uma carga única na vertente interna da cúspide
mésiovestibular em uma máquina de ensaios universal (INSTRON 5666, Canton,
EUA) equipada com uma célula de carga de 10.000N, a uma velocidade de 1
mm/min. O objetivo deste teste foi prover resultados médios de resistência à fratura
dos grupos para que os perfis de fadiga acelerada progressiva, classificados em
leve, moderado e severo, fossem determinados. Esta abordagem de fadiga consiste
no teste dos corpos de prova em tensões da mastigação maiores que os usuais,
porém dentro do espectro relatado para a área em questão (100 a 700 N) (DELONG
e DOUGLAS, 1983; REKOW e THOMPSON, 2007). O intuito é acelerar a ocorrência
da falha para otimizar o tempo de uso do aparelho de fadiga, bem como do tempo
do estudo. Os resultados são analisados de tal forma que o perfil do padrão de
carga normal possa ser determinado com base no comportamento dos corpos de
prova de fadiga acelerada. Como comentado anteriormente, os perfis de carga
foram designados como leve, moderado e severo, com distribuição dos corpos de
prova de cada grupo na proporção de 3:2:1. Desta forma, dos 21 corpos de prova
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para cada grupo, 3 foram testados sob carga estática e dos 18 restantes, 9 foram
alocados para o grupo leve, 6 para o moderado e 3 para o severo. Os três perfis,
leve, moderado e severo se referem, respectivamente, à progressiva rapidez com
que um corpo de prova é fadigado até atingir um determinado nível de carga, sendo
que um corpo de prova do perfil leve será ciclado por mais tempo para atingir a
mesma carga de um corpo de prova do perfil moderado ou severo. A representação
gráfica dos perfis está apresentado na figura 4.7.

Figura 4.7. Representação gráfica dos perfis leve, moderado e severo aos quais foram submetidas as
coroas pelo método de fadiga acelerada progressiva.

Os corpos de prova foram imersos em água e submetidos a fadiga acelerada
progressiva, com o mesmo tipo de endentador esférico de carboneto de tungstênio
utilizado no teste de resistência à fratura, em um simulador de movimentos
mastigatórios (Elf 3300, EnduraTEC Division of Bose, Minnetonka, MN, EUA) na
frequência de 2Hz (Figura 4.6c). Esta máquina é provida de um motor magnético
linear de funcionamento diferente daquele observado nas máquinas de fadiga
hidráulicas, de tecnologia de molas ou eletromecânicas, permitindo a separação do
endentador do corpo de prova durante os ciclos, fato importante na reprodução mais
fiel do ciclo mastigatório (DELONG e DOUGLAS, 1983). Ainda, esta habilidade que
também compensa o deslocamento do endentador por meio da manutenção da
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carga, também evita impacto e promove uma carga com deformação similar àquela
observada na mastigação. Em cada ciclo o endentador contatava a vertente interna
da cúspide mésiovestibular da coroa e aplicava a carga sem causar impacto, por
0,5s, e deslizava em direção ao sulco central por 0,5mm.
Os corpos de prova foram avaliados ao final de cada etapa de ciclos, antes da
programação para os próximos ciclos em nível maior de carga, com o objetivo de
verificar a presença e evolução de trincas e/ou fraturas. Desta forma, definiu-se
como critério de falha a fratura coesiva restrita à cerâmica de revestimento, a fratura
coesiva da cerâmica expondo a infraestrutura, trincas que se estendiam até a
infraestrutura (trincas radiais) e falhas catastróficas envolvendo inclusive fratura da
infraestrutura (REKOW et al., 2007).
Baseado na distribuição das falhas encontradas nos testes de fadiga
acelerada, as curvas de probabilidade Weibull (não confiabilidade em função dos
ciclos), utilizando como parâmetro cargas a tensão de 1200N e intervalo de
confiança de 90% bilateral (considerando os dois lados da curva), foram calculadas
e plotadas com o programa Alta Pro 7 (ReliaSoft, Tucson, EUA), utilizando a relação
da lei de potência para o acúmulo de danos. Esta lei da potência se refere ao
modelo que descreve a taxa de acúmulo de danos gerados em função da fadiga do
material sob teste e é amplamente utilizada na descrição da cerâmica sob fadiga
(LAWN, 1993).
Além da probabilidade Weibull, foi calculada também a resistência
característica (resistência correspondente à probabilidade de falha de 62,3% dos
corpos de prova). A resistência característica foi calculada para comparação entre
todos os grupos (dissilicato de lítio, metalocerâmica e zirconia).
Os corpos de prova falhos ou suspensos foram incluídos em resina epóxica
(Epofix Resin, Struers, Ballerup, Denmark), seccionados e inspecionados ao
microscópio de luz polarizada (MZ-APO, Carl Zeiss MicroImaging, Thornwood, EUA)
(figura 4.8).
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Figura 4.8a e b. Seccionamento do corpo de prova incluído em resina epóxica (a) e corpo de prova
inspecionado ao microscópio de luz polarizada (b).
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5 RESULTADOS

5.1 RESISTÊNCIA À FRATURA POR COMPRESSÃO AXIAL

Os valores médios de resistência à fratura obtidos no teste de carga estática
(n = 3) foram de 1220 ± 220 N para o grupo Y-TZP, 2002 N ± 497 para o grupo MC,
2052 ± 151 N para o grupo DLV e 2474 ± 630 N para o grupo DLM. Esses valores
demonstram diferença estatística somente entre o grupo Y-TZP e os demais grupos
(p≤0,05).

5.2 CONFIABILIDADE

Os cálculos de probabilidade Weibull, com a utilização de uma tensão de
1200 N, para os grupos DLM e DLV são mostrados nas Figuras 5.1A e B. Os limites
de confiança amplos são resultado de um grande número de amostras suspensas
nos dois grupos (amostras que trincaram, mas não fraturam ao longo dos perfis de
fadiga). Os valores de Beta (β, fator de configuração weibull) de 0,94 (DLM) e 0,90
(DLV) mostrou que a fadiga e o acúmulo de danos não é um forte fator de
aceleração para o fracasso, sendo a resistência o fator principal do comportamento
do grupo.
Como os valores de β foram menores que 1 para as coroas de dissilicato,
demonstrando que a fadiga não é o fator de aceleração para a falha, utilizou-se as
cargas de falha durante a fadiga acelerada progressiva para calcular a probabilidade
Weibull biparamétrica. A probabilidade Weibull biparamétrica utiliza a carga e
descarta os ciclos. O módulo Weibull (β, Beta, parâmetro de forma) e resistência
característica (η, Eta, resistência correspondente à probabilidade de falha de 62,3%
dos espécimes) foram calculados e plotados. Esses dados são comparados com os
grupos controle Y-TZP e MC apresentados nas Figuras 5.1C e D e na Tabela 5.1.
Os módulos de Weibull foram β = 4,91 para MC, β = 3,27 para Y-TZP, β = 4,25 para
o DLM e β = 10,32 para o DLV. A resistência característica (ou carga de ruptura
característica) foi η = 1304N para MC, η = 1,535N para DLM e η = 1,610N para DLV.
O grupo Y-TZP apresentou o menor valor de resistência característica (η = 370N).
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Figura 5.1A, B, C e D: O gráficos de probabilidade de Weibull (não confiabilidade) do DLM (A) e DLV
(B), considerando a carga de 1200N. Espécimes falhos são apresentados como pontos azuis.
Intervalos de confiança de 90% são exibidos como linhas vermelhas. (A) Gráfico do DLM (n = 18
espécimes, 13 fraturas e 5 suspensões), Beta = 0,94. (B) Gráfico d DLV (n = 18 espécimes, 6 fraturas
e 12 suspensões), Beta = 0,90. Sobreposições entre os níveis de confiança não mostram diferença
estatísticamente significante. (C) e (D) gráficos de contorno com nível de confiança de 90% para a
relação entre os parâmetros de forma (Beta) e resistência característica (Eta). As sobreposições no
gráfico de contorno significam que não existe diferença estatisticamente significante.

Tabela 5.1: Valores do Módulo Weibull Beta (β) e da Resistência Característica Eta (η) para os
grupos testados considerando os intervalos de confiança de 90% com limites inferior e superior).

Grupos
Y-TZP
MC
DLV
DLM

β (limites sup.-inf.)
3.27 (2.27-4.72)
4.91 (3.69-6.53)
10.32 (5.90-18.05)
4.25 (2.74-6.57)

η (limites sup.-inf.)
370N (322-4270)
1304N (1203-1414)
1610N (1512-1712)
1535N (1354-1740)
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5.3 MODO DE FALHA

O modo de falha principal do DLM e DLV foi a fratura catastrófica. O
espécime suspenso seccionado, apresentado na Figura 5.2a-f, demonstrou
competição entre os modos de falha de trinca tipo cone parcial superficial induzido
pela água, localizado abaixo do início da trilha do deslizamento do endentador, com
as trincas radiais (originadas de tensões de flexão), provenientes da interface
coroa/cimento em direção a superfície oclusal. Considerando que uma série de
cones parciais incompletos foram formados ao longo do deslizamento do
endentador, somente um competiu com a trinca radial. Como a fratura catastrófica
foi observada, trincas radiais de campo de tensões de tração na superfície da
interface superou a resistência do corpo do material.
Para os grupos Y-TZP e MC, o modo de fratura predominante foi a fratura da
porcelana de cobertura. No entanto, para o grupo Y-TZP não houve exposição da
infraestrutura e para o grupo MC houve exposição da infraestrutura metálica (Figura
5.3a-f).
Imagens de uma amostra testada e suspensa no protocolo de fadiga utilizado
neste estudo são mostradas na Figura 5.4a-c. Na Figura 5.4d-f, verifica-se a
semelhança significativa a uma fratura clínica de uma restauração de IPS e.max
que trincou intra-oralmente.
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Figura 5.2a-f: As secções transversais do estereomicroscópio óptico de luz polarizada dos corpos de
prova suspensos dos grupos DLM (ab e cd) e do DLV (ef) demonstrando os modos de falha após
fadiga acelerada. Detalhes pontilhados (quadrados) em a, c e f destacam as imagens exibidas em b,
d, f, respectivamente. (ab) Mostram amostra suspensa em 60.000 ciclos e 500N de carga. Note
trincas do tipo cone externo (seta branca sólida) e cone interno (seta branca segmentado). Nenhuma
trinca radial pode ser vista neste corpo de prova seccionado. (cd) Verifica-se um corpo de prova
suspenso após 184.000 ciclos e 1400N de carga. Detalhe oval pontilhado demonstra trinca radial que
se estende do cimento para a interface com a cerâmica. Note em (d) a trinca do cimento (círculo
sólido). (ef) apresenta profundas trincas internas do tipo cone após 184.000 ciclos e 1500N. Note a
trinca radial a partir da interface cimento/cerâmica. Note a ausência de bolhas na cerâmica, devido ao
método de fabricação.
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Figura 5.3a-f: Modos de fratura do grupo MC (a-b), grupo Y-TZP (c-d) e grupos DLM e DLV (e-f). Os
círculos pontilhados indicam a área de contato oclusal, onde a fratura iniciou e propagou para as
margens e áreas proximal (setas), mostrando fratura da faceta de porcelana para os grupos MC e YTZP e catastrófica para os grupos DLM e DLV.
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Figura 5.4a-f: Modos de falha das coroas de IPS e.max laboratorial (a-c) e clínico (d-f). Note que o
crescimento da trinca de um ponto de vista laboratorial tende a formar um anel em torno da área
demarcada. A partir da coroa intacta (a) a coroa fadigada (b), uma trilha do deslizamento do
endentador é formado (pontilhado preto), seguido por um crescimento da trinca para direções mesial
e distal. Enquanto a carga avança, trincas propagam-se ao redor da área de endentação em forma de
anel (c). O quadro clínico de uma coroa não cimentada (d) formaram o mesmo padrão de fratura da
visto em (c). Durante a prova da coroa e os procedimentos de ajuste oclusal. A estereomicroscopia
óptica de luz polarizada da superfície fraturada (e) da coroa E-max visto em (d) mostra trincas radiais
mésio-disto (sólido setas brancas) e vestíbuloligual (seta branca segmentada). (f) representa a
imagem polarizada da oclusal da coroa visto em (d), mostrando padrão de trinca similar de corpos de
prova suspensos (c) após fadiga em laboratório (69 K ciclos de carga a 1400N).
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6 DISCUSSÃO
Ao longo dos anos, novas cerâmicas foram desenvolvidas para suprir as
desvantagens apresentadas pelo sistema metalocerâmico. No entanto, ao se
aproximar da resistência dos metais, as cerâmicas se tornaram também
semelhantes esteticamente (opacidade), como é o caso da zircônia (BONFANTE et
al., 2009b). Concomitantemente ao surgimento de novas cerâmicas, novos métodos
de processamento surgiram e materiais como o dissilicato de lítio, previamente
desenvolvido por meio de um tratamento diferenciado durante a queima e da
tecnologia CAD/CAM dobrou a resistência flexural mantendo as propriedades
estéticas (FASBINDER et al., 2010; WOLF et al., 2008).
Segundo Christensen (CHRISTENSEN, 2010), as zirconias e os dissilicatos
de lítio representam 55 e 27%, respectivamente, de todas as restaurações
totalmente cerâmicas, enquanto as restaurações de alumina representam cerca de
0,6%. Portanto, as melhorias encontradas pelo dissilicato de lítio, as elevadas
propriedades físicas e o uso crescente da zircônia (GUESS et al., 2010) e a
diminuição na busca pela alumina, nortearam a escolha dos materiais deste estudo.
A escolha por coroas unitárias se justificou pelo fato das restaurações de zircônia e
coroas monolíticas serem pouco estudadas, tendo, surpreedentemente, mais
estudos relatados na literatura sobre próteses parciais fixas (FASBINDER et al.,
2010; GUESS et al., 2010). Além disso, molares mostram uma taxa de fratura
significativamente maior do que pré-molares e os dentes anteriores (21%, 7% e 3%,
respectivamente) (DEJAK et al., 2003, GUESS et al., 2010) e, em particular, os
primeiros molares são os dentes que fraturam com maior frequência (DEJAK et al.,
2003).
Os relatos (FASBINDER et al., 2010; GUESS et al., 2010) de que o novo
sistema de dissilicato de lítio possui melhores propriedades físicas podem ser
confirmados por esse estudo. A interpretação do gráfico de probabilidade (Beta < 1)
para o DLM (0,94) e DLV (0,90) indica que, independentemente do nível de tensão
em que os espécimes foram testados, as falhas foram associadas ao nível de tensão
(carga) ao invés de número de ciclos (acúmulo de danos). Esse tipo de falha foi
semelhante à observado para coroas metalocerâmicas, enquanto que contrasta à da
Y-TZP com uma infraestrutura convencional ou modificada, onde a fadiga acelera a
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falha (LORENZONI et al., 2010; SILVA et al., 2011). Com base na interpretação de
Beta (3,27 (Y-TZP), 4,91 (MC), 10,32 (DLV) e 4,25 (DLM)), as cargas para fraturar
os corpos de prova durante os testes de fadiga foram utilizadas para calcular a
distribuição da probabilidade Weibull e respectivos valores de resistência
característica.
Os altos valores de resistência característica observada para DLM (1535N) e
DLV (1610N) parecem estar relacionados com o processamento de microestrutura
do material que resulta em uma cerâmica vítrea, com grãos finos e alongados de
aproximadamente 1,5µm em comprimento e 0,4µm de diâmetro constituindo 70%
em volume dos cristais incorporados em uma matriz vítrea (FASBINDER et al.,
2010). Estes cristais de dissilicato de lítio alongados inibem a propagação de trincas,
enquanto a trinca propaga apenas através da fase vítrea residual (30 a 40% do seu
volume) (APEL et al., 2008; FASBINDER et al., 2010). Esta microestrutura pode
explicar as fraturas que ocorrem apenas com uma carga muito elevada, e a
confiabilidade resultante encontrada (GUESS et al., 2010; HEINTZE et al., 2010),
assim como os resultados positivos a curto prazo de estudos clínicos para coroas de
dissilicato de lítio monolíticas (FASBINDER et al., 2010; REICH et al., 2010).
Outro fator do processo de fabricação que pode contribuir com esses valores
de resistência característica comparável ao do grupo MC (1304N) é o processo de
cristalização em dois estágios Na primeira fase, cristais de metassilicato de lítio são
precipitados com cerca de 40% em volume. Esses cristais criam a coloração azulvioleta do bloco e este estado pré-cristalizado permite que o bloco seja mais fácil de
usinar, sem desgaste excessivo da ponta diamantada ou introdução de danos ao
material. Em seguida, o bloco já usinado é sinterizado a 850ºC e a cristalização final
ocorre convertendo o metassilicato de lítio em dissilicato de lítio (FASBINDER et al.,
2010). Além disso, como percebido na figura 5.2, a ausência de bolhas nas coroas
dos grupos DL é outro fator para os altos valores da resistência característica, uma
vez que as bolhas podem ser facilitadoras no processo das falhas em áreas sob
tensão. Considera-se, que as bolhas possam atuar sinergicamente com outros
fatores promotores de falhas, como a fadiga, cargas oclusais elevadas, baixa
tenacidade à fratura das porcelanas, tensões geradas por grandes diferenças entre
os CETs da infraestrutura e da porcelana e o resfriamento rápido das estruturas de
YTZP (LOHBAUER et al., 2010).
Um significativo aumento do módulo Weibull e da confiabilidade de
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restaurações de óxidos cerâmicos têm sido relatados quando se usa o mesmo
material cerâmico na forma usinada de blocos pré-sinterizados (BINDL et al., 2006;
DELLABONA et al., 2008; GUESS et al., 2010; REKOW et al., 2011), uma vez que
os blocos para CAD/CAM são mais homogêneos e com o mínimo de falhas
inerentes em comparação com os procedimentos manuais em camadas. Resultados
promissores também têm sido relatados em uma aplicação clínica para coroas de
molares de cerâmica pura em CAD/CAM que apresentaram uma taxa de
sobrevivência de 94,6% em até 7 anos (BINDL et al., 2006; GUESS et al., 2010). Um
resultado inesperado foi o valor da resistência característica similar entre as
diferentes espessuras de dissilicato de lítio. Este resultado é contrário à afirmação
de que a carga para causar a fratura catastrófica em cerâmicas aumenta
proporcionalmente ao quadrado do aumento da espessura (GUESS et al., 2010;
WOLF et al., 2008). Por isso, esperava-se que a carga para a fratura catastrófica do
dissilicato de lítio CAD/CAM diminuisse rapidamente à medida que a espessura
fosse reduzida. Como a afirmação foi baseada em sistemas em camadas e corpos
de prova planos (WOLF et al., 2008), os sistemas Monolíticos e com a complexidade
da geometria da coroa dentária, talvez não sigam essa regra como demonstrado
nesse estudo. As trincas radiais, que originam a fratura catastrófica são iniciadas em
falhas encontradas no material (REKOW et al., 2011). Considerando que os blocos
para CAD/CAM são mais homogêneos e com o mínimo de falhas inerentes e que o
processo de cristalização em dois estágios tornam os blocos mais fáceis de usinar,
essas trincas provavelmente, encontram dificuldade em se formar e com isso
aumenta a resistência do material, independente da espessura.
A resistência característica apresentada pelo grupo Y-TZP modificado (631N)
(SILVA et al., 2011) foi maior que a do grupo Y-TZP convencional (370N). No
entanto, ambos apresentaram valores inferiores que os demais grupos corroborando
com os dados encontrados por Lorenzoni et al. (LORENZONI et al., 2010). A
zircônia, em comparação com outros sistemas cerâmicos, apresenta elevada
resistência flexural e elevada tenacidade à fratura, além de menor módulo de
elasticidade (DENRY e KELLY, 2008). Entretanto, a principal causa de falha nas
restaurações à base de zircônia está relacionada com a porcelana de revestimento
que apresenta uma resistência flexural de 60 a 120MPa (BONFANTE et al., 2009b;
BOTTINO et al., 2001; FISCHER et al., 2008). Estudos sugerem que o lascamento
da porcelana de revestimento pode ter várias causas, tais como: falta de apoio de
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porcelana (BONFANTE et al., 2009a; BULPAKDI et al., 2009; LORENZONI et al.,
2010; MARCHACK et al., 2008; TINSCHERT et al., 2008), as diferenças no CET
entre a infraestrutura e o revestimento (ABOUSHELIB et al., 2008; DE KLER et al.,
2007; FISCHER et al., 2009; REKOW et al., 2011; RUES et al., 2010; SWAIN, 2009;
TASKONAK et al., 2008), a técnica de processamento (GUESS et al., 2010; KIM et
al., 2010; SALAZAR MAROCHO et al., 2010; ZHANG et al., 2006), as implicações
desconhecidas

de

transformação

de

fase

observada

na

interface

infraestrutura/revestimento (REKOW et al., 2011) e a baixa difusibilidade térmica da
Y-TZP comparado com alumina e o metal (ABOUSHELIB et al., 2008; FISCHER et
al., 2009; RUES et al., 2010; TASKONAK et al., 2008). A etiologia multifatorial do
lascamento, requer uma compreensão de cada fator e sua relação com o problema.
É preciso reconhecer que, ao eliminar a baixa tenacidade à fratura da
porcelana de cobertura e a interface encontrada em sistemas de dupla camada,
diferentes modos de falha podem ocorrer (REKOW e THOMPSON, 2007; REKOW et
al., 2011). Quanto aos materiais de infraestrutura avaliados no presente estudo, a
fratura da porcelana de revestimento está prevista para ocorrer somente nos
sistemas metalocerâmicos e Y-TZP. A falha da infraestrutura é um evento raro nas
coroas de Y-TZP, onde a falha coesiva da porcelana de revestimento predomina,
tornando-se atraente para os investigadores estudarem sobre o assunto (GUESS et
al., 2010). Uma abordagem para limitar o lascamento da porcelana de revestimento
das coroas de Y-TZP é a modificação do desenho da infraestrutura para fornecer
suporte à porcelana (BONFANTE et al., 2009b; LORENZONI et al., 2010). A
resistência característica do sistema Y-TZP modificado provou ser melhor do que
uma infraestrutura convencional, mas significativamente menor do que a da
metalocerâmica. Isto sugere que mais esforço é necessário para a compreensão e
solução do lascamento da porcelana no sistema Y-TZP.
Sendo a porcelana de revestimento e a interface formada pela mesma e a
zircônia os pontos de falha das restaurações à base de zircônia, clínicos têm
demonstrado, em recentes congressos profissionais, o uso de coroas de zircônia
monolíticas com diferentes cores, demonstrando uma estética aceitável (REKOW et
al., 2011). No entanto, ainda não existem estudos clínicos ou laboratoriais na
literatura relacionados a essas coroas de zircônia monolíticas. Esse tipo de
restauração incita dúvidas a respeito do desgaste do substrato antagonista, das
propriedades ópticas, em relação à rugosidade superficial e em relação ao
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envelhecimento e possibilidade de mudança de fase (CHEVALIER, 2006).
Quanto aos modos de falha das coroas de dissilicato de lítio monolíticas,
verificou-se que, independentemente da espessura da coroa, trincas radiais em
campo distante predominaram sobre a propagação da trinca de cone parcial. Cargas
elevadas foram necessárias para a fratura catastrófica dos corpos de prova deste
estudo; os resultados de confiabilidade são refletidos na observação clínica de
fracassos (em coroas de espessuras desconhecidas) em curto prazo (FASBINDER
et al., 2010; REICH et al., 2010). Portanto, a tentativa de investigar a redução da
espessura (1mm) em relação ao anteriormente relatados 2mm (GUESS et al., 2010)
e a redução do último para acomodar uma porcelana de revestimento de 0,5mm
(grupo DLV) baseou-se na compreensão do desempenho mecânico do sistema sob
cenários desafiadores de estruturas e de carga.
Segundo Rekow (REKOW et al., 2011) (2011), testes laboratoriais preditivos
poderiam reduzir a necessidade de caros e demorados estudos clínicos, o que por
vezes excedem o tempo de vida comercial dos materiais que estão sendo avaliados.
No entanto, os exames laboratoriais provávelmente superestimam a vida útil clínica.
Fatores como espécimes sem anatomia e que não consideram a complexidade da
geometria da coroa dentária levam a condições discrepantes às encontradas
clinicamente (BONFANTE et al., 2009a; CASTELLANI et al., 1994; HWANG e
YANG, 2001; KELLY, 1999; REKOW e THOMPSON, 2007). Neste estudo, usou-se
uma coroa padrão de um primeiro molar inferior, aproximando-se assim, de uma
realidade clínica frequentemente desafiadora.
As abordagens de análise numérica irão avançar com maior precisão para a
avaliação do desempenho clínico. O valor dos testes laboratoriais ou de análises
numéricas que não conseguem replicar o desempenho clínico (como o
carregamento de ciclo único de falha) deve ser seriamente questionado (REKOW et
al., 2011). O tempo de vida útil das cerâmicas é menor sob o carregamento cíclico
que sob cargas estáticas equivalents (KELLY e DENRY, 2008). Principalmente em
condições de umidade, as taxas de crescimento da trinca pode ser sete vezes maior
(KELLY e DENRY, 2008). Por isso, este estudo simulou condições clínicas de
carregamento cíclico em água com contatos deslizantes, uma vez que molares
inferiores deslizam ao longo das superficies oclusais opostas dos dentes superiores,
até que cheguem à maxima intercuspidação (DEJAK et al., 2003).
O contato rígido gerado pelo endentador de tungstênio pode produzir
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diferentes distribuições de tensões e potencialmente diferentes modos de falha
comparadas ao contato do esmalte. No entanto, o teste de carga concentrada
realizado neste estudo demonstrou produzir fraturas clinicamente relevantes
(COELHO et al., 2009; SILVA et al., 2010) No ponto de carregamento ocorreu um
aumento da pressão uniformemente com uma expansão do círculo de contato, que
está relacionada com o raio do endentador (BHOWMICK et al., 2007). Considerando
os modos de dano no campo próximo da trinca, demonstrou-se que a evolução da
trinca do tipo cone interno é levemente sensível ao material do endentador
(BHOWMICK et al., 2007). As falhas observadas neste estudo para as coroas de
dissilicato de lítio foram quase todas relacionadas com a trinca radial e, como tal,
pouco influenciadas pelo módulo de elasticidade do endentador.
Somente o carregamento estático de direção constante e cíclicos em ar não
são confiáveis para avaliar o desempenho clínico, já que as trincas de cone interno e
parcial, formadas clínicamente, não se formam nesses testes (DEJAK et al., 2003;
KIM et al., 2007; REKOW et al., 2007). O teste de fadiga acelerada progressiva em
água utilizado no presente estudo encontrou modos de falhas semelhantes aos
observados clinicamente, sugerindo a eficácia do método empregado para a
comparação direta dos sistemas de coroas.
Na tentativa de buscar melhores preditores do desempenho clínico, futuros
estudos devem abordar o efeito do atrito provocado pelo material do endentador no
material da restauração. A diferença de atrito entre o endentador e o corpo de prova
pode alterar a carga crítica para iniciar a fratura (REKOW et al., 2011). Além disso,
devem ser avaliadas novas propostas de desenho das restaurações de dissilicato de
lítio (infraestrutura de 0,5mm e porcelana de cobertura) e diferentes substratos de
suporte que podem ser usados clinicamente (implantes).
Os desafios permanecem em entender e melhorar o desempenho clínico das
restaurações totalmente cerâmicas. As causas do lascamento da porcelana de
revestimento nas restaurações à base de zircônia permanecem complexas e
soluções nos problemas já relacionados anteriormente. No entanto, a comparação
entre sistemas monolíticos e em camadas deve ser abordada com cautela. Este
estudo demonstrou um grande avanço no desempenho laboratorial das coroas de
disslicato de lítio. Os resultados clínicos de coroas dissilicato de lítio são
promissores, mas períodos maiores de observação são necessários.
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1-

As coroas de dissilicato de lítio de diferentes espessuras oclusais (1 e 2mm)
não apresentaram diferença estatisticamente significante na resistência
característica, indicando que apresentam confiabilidade similar. Portanto, a
hipótese 1 foi rejeitada.

2-

As coroas de dissilicato de lítio e metalocerâmica apresentaram resistências
características similares e maiores estatisticamente que as coroas de zircônia,
indicando confiabilidade maior das coroas de dissilicato, independente da
espessura oclusal, e metalocerâmicas em relação às coroas de zircônia.
Portanto, a hipótese 2 foi aceita.
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