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RESUMO
Materiais cerâmicos têm sido utilizados rotineiramente na clínica
restauradora. A capacidade de adesão à sistemas adesivos de cimentação é
um dos fatores críticos para o sucesso clínico. O objetivo do presente estudo
foi avaliar as propriedades de adesão à um sistema de cimentação adesiva de
dois materiais vitrocerâmicos experimentais, sendo um reforçado por dissilicato
de lítio (D) e outro por metassilicato de lítio (M) para aplicação odontológica.
Para tal, objetivou-se determinar a influência de diferentes tratamentos de
superfície na resistência de união a um sistema de cimentação adesiva através
de ensaios de microtração e caracterizar as alterações morfológicas
decorrentes dos diferentes tratamentos de superfície testados. Três
tratamentos de superfícies para cada material experimental foram
selecionados: 1- jateamento com partículas de Al2O3 (J), 2- ataque ácido com
ácido hidrofluorídrico a 10% por 20 segundos (20) e 3- ataque ácido com ácido
hidrofluorídrico a 10% por 60 segundos (60). Um grupo do material comercial
IPS e.max CAD (Ivoclar-Vivadent) foi utilizado como controle, seguindo as
instruções do fabricante para o tratamento de superfície. As alterações
morfológicas na superfície das cerâmicas foram analisadas por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e demonstraram que os materiais experimentais
são ácido sensíveis e sofreram modificações topográficas com o jateamento.
Para os ensaios de microtração, os blocos das cerâmicas experimental e
comercial tiveram suas superfícies condicionadas e silanizadas com o Agente
Silano Relyx Ceramic Primer (3M ESPE), e posteriormente foram cimentados a
blocos de resina composta Filtek Z100 (3M ESPE) com o cimento resinoso
RelyX ARC (3M ESPE). Tais conjuntos foram seccionados, originando
espécimes em forma de palito, com 1mm² de área de secção transversal e
submetidos ao ensaio de microtração. A análise estatística dos dados foi
realizada por meio do teste de O teste utilizado foi o de Análise de Variância a
um critério (One-Way ANOVA), adotando nível de significância de α=5%, O
teste de Bonferroni foi utilizado para comparações múltiplas, demonstrando que
os grupos D20 e M60 apresentaram melhores resultados de resistência de
união. D20 não apresentou diferença estatística em relação ao grupo controle e
M60 demonstrou resistência de união significantemente maior que o material
comercial do grupo controle; levando, portanto, à conclusão de que os
materiais experimentais testados apresentam características adequadas de
adesão ao sistema de cimentação adesiva utilizado.
Palavras-chave: cerâmicas odontológicas, resistência de união, microtração

ABSTRACT
Surface treatment and bonding in experimental glass-ceramic
materials for dental application
Ceramic materials have been routinely used in restorative clinic. The
adhesion capacity to adhesive cementation systems is a critical factor for
clinical success. The main objective of the present study was to evaluate the
adhesion properties to an adhesive cementation system of two experimental
vitroceramic materials, a reinforced by lithium dissilicate (D) and another by
lithium metasilicate (M) for dental application. For this purpose, the objective
was to determine the influence of different surface treatments on bond strength
to an adhesive cementation system through microtensile tests and characterize
morphological changes resulting from the different surface treatments tested.
Three surface treatments for each experimental material were selected: 1blasting with Al2O3 particles (J), 2- etching with hydrofluoric acid 10% by 20
seconds (20) and 3- etching with hydrofluoric acid 10% for 60 seconds (60). A
group of the commercial material, IPS e.max CAD (Ivoclar-Vivadent) was used
as control, following the manufacturer's instructions for surface treatment.
Morphological changes on the surface of the ceramics were analyzed by
scanning electron microscopy (SEM) and demonstrated that experimental
materials are acid sensitive and suffered topographical changes with the
blasting. For the microtensile tests, the blocks of experimental and commercial
ceramics had their surfaces conditioned and silanized with Silane agent Relyx
Ceramic Primer (3M ESPE), and then they were cemented to resin composite
blocks (Z100 Filtek blocks - 3M ESPE) with the resin cement, RelyX ARC (3 m
ESPE). These sets were sectioned, resulting in stick-shaped specimens, with 1
mm ² cross sectional area and submitted to the microtensile tests. The test used
was the analysis of variance to a criterion (One-Way ANOVA), adopting a
significance level of α = 5%, the Bonferroni test was used for multiple
comparisons, demonstrating that the D20 and M60 showed best results of bond
strength. D20 showed no statistical difference in relation to the control group
and M60 demonstrated significantly bond streght better than the commercial
material of the control group; leading to the conclusion that the experimental
material tested has appropriate characteristics of adhesion to the cementation
system used.
Key words: dental ceramics, bond strength, microtensile.
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1 INTRODUÇÃO
Durante as últimas três décadas, uma tendência à utilização de
restaurações livres de metal na área odontológica tem sido observada. Para
acompanhar essa demanda de pacientes e cirurgiões-dentistas por uma alta
exigência estética, biocompatibilidade e durabilidade, inúmeros sistemas totalmente
cerâmicos têm sido desenvolvidos (DENRY; HOLLOWAY, 2010). Sílica e cerâmicas
vítreas têm sido utilizadas para revestir infraestruturas metálicas e cerâmicas com o
intuito de ganho estético. Em aplicações monolíticas, restaurações de menores
proporções como inlays, onlays, facetas laminadas e coroas também podem ser
confeccionadas (GUESS; SCHULTHEIS et al., 2011).
O desenvolvimento de novos materiais totalmente cerâmicos tem como
objetivo uma busca por melhor estética, biocompatibilidade e resistência. Apesar do
grande sucesso clínico das coroas e próteses fixas métalo-cerâmicas, o aumento da
resistência das infraestruturas cerâmicas tem possibilitado a construção de
restaurações livres de metal com maior segurança (YOSHIMURA; GONZAGA et al.,
2012).
A eficiência clínica dessas restaurações livres de metal vem sendo
demonstrada, principalmente em casos em que a indicação de próteses fixas
métalo-cerâmicas por motivos estéticos não é indicada, devido à descoloração,
opacidade, galvanização e toxicidade dessas (RAIGRODSKI; CHICHE, 2001,
NAPANKANGAS; RAUSTIA, 2011), em comparação às próteses cerâmicas que
apresentam maior translucidez e melhor transição entre a gengiva e a restauração.
(SOLA-RUIZ; LAGOS-FLORES et al., 2013)
Atualmente, inúmeros sistemas totalmente cerâmicos estão disponíveis
para a construção de restaurações livres de metal. Dentre os mais populares estão
as cerâmicas reforçadas por leucita, as vitrocerâmicas, os compósitos cerâmicos
infiltrados por vidro e as cerâmicas policristalinas (YOSHIMURA; GONZAGA et al.,
2012). Podemos dividi-los também de acordo com sua forma de fabricação: método
tradicional (pó líquido), técnica do slip-casting, injeção a altas temperaturas e
CAD/CAM (design da restauração desenvolvido em computador e usinadas em
fresadoras computadorizadas) (BEIER; KAPFERER et al., 2012).
Em 1998, foram introduzidas no mercado odontológico as vitrocerâmicas
reforçadas por dissilicato de lítio, o IPS Empress II (Ivoclar Vivadent), o qual, no
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entanto, apresentou altas taxas de falha em estudos clínicos. Em seguida, como
uma evolução ao mesmo, em 2005, o IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent) substituiu
o IPS Empess II, também reforçado por dissilicato de lítio, apresentando cristais
menores e aumento na resistência em relação a seu antecessor, o que permitia a
possibilidade de confecção de próteses parciais fixas de até

3 elementos de

estrutura monolítica. Sucessos clínicos de até 8 anos foram relatados. A confecção
de PPFs monolíticas se tornou uma opção aceita às próteses cerâmicas de estrutura
estratificada, que apresentam taxas elevadas de lascamentos em suas cerâmicas de
cobertura (KERN; SASSE et al., 2012).
Ainda com o desenvolvimento do condicionamento ácido, sistemas
adesivos e agentes de união como o silano, tornou-se possivel também a confecção
de laminados totalmente cerâmicos, que são usados para melhorar a forma e a
posição dos dentes, realizar fechamento de diastemas, substituir restaurações em
resinas esteticamente insatisfatórias, restaurar dentes com abrasões e até mascarar
alterações de cor da estrutura dentária. Sendo uma alternativa ao preparo total na
confecção de coroas, contribuem para a manutenção da estrutura dentária (BEIER;
KAPFERER et al., 2012).
Os conhecimentos atuais sobre a adesão de materiais restauradores são
baseados em dois fundamentos: adesão química e retenção micromecânica. A
primeira se baseia em conexões moleculares feitas na interface; enquanto a
segunda, na interpenetração dos componentes das duas interfaces. O tratamento de
superfície das cerâmicas cria microporosidades, aumentando o potencial de
retenção mecânica ao cimento, por isso a asperização da superfície com jatos de
partículas de óxido de alumínio (Al2O3) ou ácido hidrofluorídrico (HF) e a aplicação
de silano como agente de união são recomendados para o aumento da resistência
de união entre a cerâmica e o cimento (DILBER; YAVUZ et al., 2012).
O crescente aumento na demanda da utilização dos vitrocerâmicos
reforçados por dissilicato de lítio tem levado a indústria odontológica a buscar
alternativas. Com isto, o Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade
Federal de São Carlos vem desenvolvendo materiais nacionais que buscam
propriedades mecânicas e óticas satisfatórias para sua utilização em restaurações
indiretas na odontologia. Desse modo, espera-se desenvolver materiais alternativos
aos comerciais disponíveis no mercado.
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Dois desses materiais experimentais foram analisados no presente
estudo,

sendo

ambos

destinados

a

processamento

em

CAD/CAM.

Uma

vitrocerâmica reforçada por dissilicato de lítio, que apresentou resultados
preliminares de dureza de vickers de 6,0 GPa contra 5,78 GPa do material comercial
(IPS emax) e, em testes de tenacidade à fratura por identação vickers, valores de
1,7 MPa.m1/2 e 1,69 MPa.m1/2, respectivamente em comparativo entre o material
experimental e o comercial. O segundo material experimental analisado foi uma
vitrocerâmica reforçada por metassilicato de lítio, que além de apresentar as
qualidades óticas adequadas do material comercial (IPS e.max), tem como
vantagem não necessitar de tratamento térmico pós-usinagem.
A caracterização da capacidade de adesão dos materiais cerâmicos
experimentais a sistemas de cimentação adesiva ainda não foi determinada. Dada a
sua

importância

clínica,

tal

caracterização

se

torna

necessária

para

o

estabelecimento da possível indicação desses materiais para restaurações indiretas
que dependem sobremaneira da adesão a estruturas dentárias, i.e. reconstruções
parciais como inlays, onlays e laminados cerâmicos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1. CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS
Por mais de cinco décadas, as coroas métalo-cerâmicas têm sido
utilizadas em larga escala na odontologia. Porém, a busca por materiais com
propriedades

óticas

(estéticas)

superiores

vem

crescendo,

levando

ao

desenvolvimento das próteses totalmente cerâmicas. Com propriedades mecânicas
satisfatórias e sem infraestrutura metálica para ser mascarada, as coroas totalmente
cerâmicas apresentam translucidez e valor muito mais próximos da estrutura
dentária (KELLY, 2008).
Desenvolvida em 1903, a primeira coroa de cerâmica feldspática fez
crescer o interesse dos clínicos e pacientes por materiais não metálicos e
biocompatíveis, levando-nos a 1965, quando McLean, ao adicionar Al2O3 à cerâmica
feldspática, tornou-se pioneiro no aumento das propriedades mecânicas e físicas do
material. No entanto, em uma avaliação clínica de curto prazo, esse material
apresentou alta fragilidade, propagação de trincas, baixa resistência à tração e ao
desgaste e adaptação marginal, limitando assim sua utilização (MCLEAN; HUGHES,
1965).
Com o passar dos anos, sistemas totalmente cerâmicos foram
desenvolvidos para suprir tal demanda. Entre os mais populares estão as cerâmicas
reforçadas por leucita, vitrocerâmicas, compósitos cerâmicos infiltrados por vidro e
cerâmicas policristalinas (YOSHIMURA; GONZAGA et al., 2012).
Logo as restaurações cerâmicas passaram a ser usadas amplamente em
regiões anteriores e posteriores da cavidade oral. Atualmente, os materiais
cerâmicos restauradores mais populares são dissilicato de lítio e a zircônia,
apresentando o dissilicato de lítio maior translucidez, mas com propriedades
mecânicas inferiores em relação à zircônia. Ambos os materiais podem ser usados
em restaurações monolíticas ou como infraestrutura com cerâmica de cobertura
(PIEGER; SALMAN et al., 2014).
Essas coroas cerâmicas, na grande maioria dos sistemas, apresentam
boas propriedades físicas na confecção de infraestruturas que, ao receberem uma
cerâmica de cobertura, passam a ter ótimas propriedades estéticas; contudo, essas
restaurações apresentam como desvantagem uma suscetibilidade à fratura de suas
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cerâmicas de cobertura, e também a necessidade de um maior preparo dental para
que se obtenha a espessura adequada a fim de que a mesma não se apresente
fragilizada. (KIM; OH et al., 2012).
Sailer, Feher et al. reportaram que a falha mais comum em coroas
cerâmicas era a fratura da cerâmica de cobertura, com uma falha chegando a
15,2%. Tais fraturas são atribuídas aos diferentes coeficientes de expansão térmica
das cerâmicas da base e de cobertura, e também a erros técnicos durante a
condensação das peças (SAILER; FEHER et al., 2007).
As vitrocerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio (SiO2-Li2O)

foram

introduzidas no mercado em 1998 pela Ivoclar Vivadent, recebendo o nome
comercial de IPS Empress II, uma evolução ao IPS Empress, também uma
vitrocerâmica, porém reforçada por leucita, a qual apresentava propriedades
mecânicas inferiores ao IPS Empress II. Ambas apresentavam propriedades óticas
excelentes e mecânicas elevadas se comparadas às cerâmicas feldspáticas.
Em 2005 foi lançado o IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent). Trata-se
também de um sistema de confecção de restaurações vitrocerâmicas, reforçado por
dissilicato de lítio, tido como uma evolução ao IPS Empress II, que sofreu algumas
modificações em seu processamento, trazendo então propriedades mecânicas
superiores a seu antecessor, além da possibilidade de confecção de restaurações
monolíticas.
Processado através da técnica da cera perdida e injeção a quente, ele
simplificou o problema de contração durante a queima da cerâmica, comum para as
feldspáticas, devido à alta pressão de injeção da cerâmica no molde de revestimento
em alta temperatura. Desta maneira, a variação dimensional somente ocorre durante
o resfriamento, que pode ser controlado por adequada expansão do revestimento.
Mais recentemente, o IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) foi introduzido no mercado,
sistema esse que é processado através da tecnologia CAD/CAM (Computer Aided
Design / Computer Aided Manufacturing).
Com uma microestrutura caracterizada por uma fase cristalina de
dissilicato de lítio (70%), circundada por uma matriz vítrea à base de SiO2 e uma
segunda fase cristalina de pequeno volume de ortofosfato de lítio, Li3PO4, o IPS
e.max Press (Ivoclar Vivadent) apresenta, em sua fase cristalina, cristais alongados
de aproximadamente 5µm de comprimento por 0,8µm de diâmetro (HOLAND;
SCHWEIGER et al., 2000; GUESS; SCHULTHEIS et al., 2011). Essa microestrutura
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incomum, constituída de pequenas interligações entre os cristais que estão
randomicamente orientados, impede a propagação de trincas e aumenta
substancialmente a resistência flexural em relação às vitrocerâmicas convencionais
(ABOUSHELIB; SLEEM, 2014).
Sua fabricação se inicia com a formação da matriz vítrea. O material “cru”
(LiCO3+SiO2) é combinado e aquecido a uma temperatura acima de seu ponto de
fusão (1100°C a 1400°C), liberando CO2, em um processo conhecido como
homogeneização. O vidro fundido é vertido num molde e reaquecido a 400°C para
reduzir tensões internas, evitar rachaduras e ganhar a resistência requerida. Tal
processo é conhecido como nucleação, no qual a quantidade adequada de cristas
de dissilicato de lítio é alcançada (70% do volume total) e os cristais atingem seu
tamanho maduro. Esse estado denomina-se cristalização parcial. O reaquecimento
faz-se necessário para um reagrupamento mais denso dos cristais (ABOUSHELIB;
SLEEM, 2014).
Os blocos de IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) são expostos a um
processo de cristalização de 2 estágios. Os cristais de metassilicato de lítio
precipitados, durante a primeira fase, apresentam cristais de 0.2 a 1.0 µm e
aproximadamente 40% de seu volume. Neste estágio pré-sinterizado, os blocos para
CAD/CAM apresentam uma resistência flexural de 130 a 150 MPa, que permite a
usinagem e ajuste oclusal intra-oral. O processo de cristalização final ocorre após a
sinterização a vácuo da restauração a 850°C. A fase de cristalina é dissolvida
completamente e se cristaliza em dissilicato de lítio. Esse processo também converte
a cor azul do bloco para a matiz de dente selecionada, resultando em um
vitrocerâmico com cristais de cerca de 1,5 µm e um volume de 70% incorporado a
uma matriz vítrea (GUESS; SCHULTHEIS et al., 2011).
Testes de resistência flexural demonstraram resistência à fratura de 300400 MPa em comparação a 112 MPa de vitrocerâmicos reforçados por leucita. Em
relação à tenacidade à fratura, o dissilicato de lítio apresentou resultados de 2.8-3.5
MPa.m1/2, enquanto as cerâmicas à base de leucita caracterizam-se por um valor de
em média 1,3 MPa.m1/2 (HOLAND; SCHWEIGER et al., 2000; RAIGRODSKI, 2004).
Tais propriedades permitem a indicação do material para a confecção de próteses
de até três elementos, com o segundo pré-molar como último pilar, desde que
respeitadas as dimensões dos conectores de 4 a 5 mm (ocluso-gengival) e 3 a 4 mm
(buco-lingual) (RAIGRODSKI, 2004).
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Além de propriedades mecânicas elevadas, o material também possui

uma adequada translucidez, demonstrando uma densidade ótica de 1,85 diante de
0,79 de cerâmicas à base de zircônia e de 1,86 da dentina de caninos humanos.
Apresenta-se assim uma diferença não significante para a dentição natural.
(PEKKAN; PEKKAN et al., 2011) Em ensaios de translucidez relativa, o dissilicato de
lítio mostrou resultados de 0,78 (0.0 representa a total transparência e 1.0 a total
opacidade) diante de 0.94 (VITA In-Ceram Alumina), 1.0 (VITA In-Ceram Zirconia),
1.0 (Cercon Base Zirconia) (CHEN; SMALES et al., 2008).
O material possui, portanto, versatilidade na resolução de situações
clínicas, desde próteses fixas a reconstruções parciais, como inlays e laminados
cerâmicos. Estudos clínicos demonstraram que coroas unitárias apresentam taxa de
sobrevivência cumulativa de 97,4% após 5 anos e 94,8% após 8 anos, sem
diferença significante na taxa de sobrevivência entre coroas posteriores e anteriores
(GEHRT; WOLFART et al., 2013). Outro estudo clínico avaliou a sobrevivência de
próteses parciais em áreas estéticas, apresentando uma taxa de sucesso de 71,4%
após 10 anos de controle (SOLA-RUIZ; LAGOS-FLORES et al., 2013).
Ainda mais recentemente, em 2014, dentro das limitações de uma revisão
de literatura, Pieger, Salman et al. puderam concluir que, coroas unitárias em curto
prazo (1 a 5 anos) apresentam excelente taxa de sobrevivência, com taxa
cumulativa de sobrevivência de 100% em 2 anos e de 97,8% em 5 anos. As
evidências em médio prazo (5 a 10 anos) são limitadas, com os dados de um estudo
que contribuiu com uma taxa cumulativa de sobrevivência de 96,7%. A maioria das
falhas em coroas unitárias ocorreu na região posterior. Para próteses parciais fixas
de dissilicato de lítio, evidências em curto prazo (1 a 5 anos) indicaram uma taxa
cumulativa de sobrevivência de 78,1% em 5 anos, enquanto evidências em médio
prazo (5 a 10 anos) também são limitadas, com dados de apenas um estudo,
contribuindo com uma taxa cumulativa de sobrevivência de 70,9% em 10 anos.
Novamente, a maioria das falhas ocorreu na região posterior (PIEGER; SALMAN et
al., 2014).
Sua versatilidade ainda é demonstrada na confecção de restaurações
parciais, apresentando sucesso de 97% no acompanhamento de inlays em um
período de 4 anos (PEUMANS; VOET et al., 2013), demonstrando também
resultados de 97 a 100% de sucesso na sua aplicação em facetas em 5 anos de
acompanhamento (LAYTON; CLARKE, 2013).
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Vale a pena ressaltar ainda que, no preparo dental para laminados
cerâmicos, a maioria das margens é exposta ao meio oral, levando à infiltração
marginal e à dissolução do agente de cimentação. A seleção do cimento correto
para a cimentação dos laminados cerâmicos é um passo muito importante para uma
boa adesão do cimento resinoso à estrutura dentária. As características da
superfície de cimentação da restauração são primordiais para o sucesso do
processo (LAMBADE; GUNDAWAR et al., 2015).
2.2. TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
O sucesso clínico de uma restauração cerâmica depende da qualidade e
durabilidade da adesão entre cerâmica e cimento resinoso. A qualidade dessa
adesão é determinada por mecanismos adesivos, os quais são controlados em parte
pelo tratamento de superfície utilizado, em parte pela retenção ao substrato da
cerâmica. A retenção micromecânica na superfície da cerâmica é um fator muito
importante em sua adesão aos cimentos resinosos. Modificações morfológicas em
sua superfície podem promover uma maior resistência de união. Após esse
tratamento, o cimento resinoso é aplicado à cerâmica e sua penetração e
polimerização são responsáveis pela adesão. (MAROCHO; OZCAN et al., 2013)
Para se obter a adesão desejada entre o cimento e a superfície cerâmica,
faz-se necessário um pré-tratamento para aumento da retenção, adaptação marginal
e resistência à fratura da restauração. Entre os principais métodos de tratamento de
superfície utilizados hoje estão a fresagem, a abrasão com instrumentos
diamantados rotatórios, a abrasão com partículas de Al2O3 em ar comprimido, o
condicionamento ácido, o jateamento e a combinação de qualquer um desses
métodos (RIBEIRO; SEGALLA et al., 2012).
Para promover a união do cimento resinoso à superfície interna de
restaurações cerâmicas adesivas, dois procedimentos são comumente indicados: 1)
adesão mecânica promovida por condicionamento ácido e 2) adesão química
promovida pelo silano. O condicionamento ácido com ácido hidrofluorídrico modifica
a superfície da vitrocerâmica, dissolvendo sua fase vítrea. Esse processo cria
irregularidades na superfície e amplia a área de contato entre o sistema adesivo e a
vitrocerâmica. Essa superfície rugosa aumenta a retenção mecânica, permitindo que
o adesivo se interligue com as irregularidades da superfície criadas pelo ácido
hidrofluorídrico. Tais alterações morfológicas em superfícies tratadas pelo ataque
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ácido, levam a um aumento significativo dos valores de resistência de união (BRUM;
MAZUR et al., 2011).
Outro tratamento recomendado para superfícies cerâmicas envolve o
jateamento com partículas de óxido de alumínio (Al2O3) para aumentar a retenção
mecânica. Após essa abrasão, a superfície cerâmica precisa ser coberta por silano,
que formará uniões químicas entre a fase inorgânica da cerâmica e a fase orgânica
do cimento resinoso (MAROCHO; OZCAN et al., 2013).
A abrasão com partículas de óxido de alumínio com ar comprimido é
efetiva e prática para a criação de uma superfície rugosa mais comum em cerâmicas
de óxidos de alumínio. Mudanças na topografia da superfície das cerâmicas ocorrem
após o jateamento. Essa técnica é normalmente utilizada em laboratórios de prótese
e no consultório, com o uso de aparelhos mais compactos que facilitam sua
aplicação. O jateamento produz uma superfície rugosa irregular, amplia a área
dessa superfície e aumenta sua molhabilidade, porém o jateamento excessivo pode
levar a lascamentos e perda significante de material cerâmico. O tamanho da
partícula, a duração do procedimento, a pressão e a distância usadas durante o
procedimento são fatores importantes para a performance da cimentação adesiva
(RIBEIRO; SEGALLA et al., 2012).
Entretanto, mesmo que se utilize o jateamento ou o condicionamento
ácido com ácido hidrofluorídrico, a utilização do silano nas superfícies já tratadas
ainda é muito recomendada. Nagai, Kawamoto et al. sugerem que os agentes de
ligação do silano são efetivos nas vitrocerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio,
devido ao fato de elas apresentarem de 57-80% de sílica. Sua união mecânica pode
ser considerada similar às cerâmicas convencionais. Uma reação de condensação é
esperada entre a sílica do material cerâmico e o grupo trimetoxisilil do agente silano
(NAGAI; KAWAMOTO et al., 2005).
O silano é utilizado em compósitos resinosos como agente de união entre
a matriz orgânica e a fase inorgânica. O agente silano, aplicado em uma cerâmica
(previamente ou não) a tratamentos de superfície, tende a aumentar a força de
cimentação. A principal razão apontada é o aumento na propriedade de
molhamento, favorecendo a união química entre o sistema adesivo ou cimento
resinoso à superfície cerâmica. (PEREIRA; BUONO et al., 2010). Alguns autores
relataram maior resistência de união com a aplicação do silano associada ao
condicionamento de superfície com ácido hidrofluorídrico. (CHEN; MATSUMURA et
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al., 1998, PHRUKKANON; BURROW et al., 1998, DELLA BONA; ANUSAVICE et al.,
2003)
2.3. ENSAIOS MECÂNICOS DE ADESÃO
Com a crescente diversidade de materiais adesivos existentes no
mercado, ensaios mecânicos in vitro para avaliar a adesão destes tornaram-se muito
importantes. Ensaios de tração e cisalhamento, por muito tempo, foram comumente
utilizados, porém esses testes sofrem uma significante influência da geometria dos
espécimes, da condição da carga e das propriedades dos materiais analisados (EL
ZOHAIRY; SABER et al., 2010).
Akgungor, Akkayan et al. utilizaram três diferentes espessuras de
cerâmica de cobertura (1.0, 1.5 e 2mm), em infraestruturas de dissilicato de lítio,
tendo suas superfícies de cimentação tratadas por 60 segundos com ácido
hidrofluorídrico 10%, cimentados a dentes naturais, utilizando dois tipos de cimentos:
um de polimerização dual e outro fotopolimerizável. Através de testes de
cisalhamento, foram obtidos resultados entre 13.2 e 15.9 MPa de resistência de
união (AKGUNGOR,;AKKAYAN et al., 2005).
Cekic-Nagas, Canay et al. analisaram as vitrocerâmicas reforçadas por
dissilicato de lítio e sua adesão a dois materiais resinosos utilizados para a
confecção de núcleos. As superfícies cerâmicas foram tratadas com ácido
hidrofluorídrico 9,6% por 2 minutos, seguido de silano por 30 segundos. Através de
testes de cisalhamento, chegaram a resultados variando entre 11.48 e 15.94 MPa
(CEKIC-NAGAS; CANAY et al., 2010).
Em 2009, em um estudo com cerâmicas reforçadas com dissilicato de
lítio, analisaram-se maneiras diferentes de descontaminação da superfície de
cimentação desse material. Utilizando tratamento de superfície com ácido
hidrofluorídrico 5% por 20 segundos, em ensaios de tração, foram apresentados
resultados de 45.7 a 56.5 MPa de resistência de união (KLOSA; WOLFART et al.,
2009).
Klosa, Boesh et al. propuseram um novo material para o tratamento de
superfície do dissilicato de lítio, o tetrafluoreto de titânio. Em suas análises, esse
tratamento

apresentou

resultados

inferiores

ao

tratamento

de

superfície

convencional. Os espécimes do grupo controle positivo, que foram condicionados
com ácido hidrofluorídrico 5% e silanização, demonstraram 40.2MPa de resistência
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de união em ensaios de cisalhamento, enquanto um grupo de controle negativo, no
qual nenhum tipo de tratamento de superfície foi realizado, apenas foram
silanizados, apresentou somente 10MPa nos mesmos ensaios (KLOSA; BOESCH et
al., 2013).
No entanto, o estudo da adesividade entre cimentos resinosos e a
cerâmica não é tarefa fácil, pois testes de cisalhamento induzem a falhas em dobra
ou deslizantes, enquanto testes de tração provocam um stress uniforme na
superfície adesiva, tendendo a demonstrar, com maior precisão, possíveis falhas
adesivas. Recentes pesquisas têm indicado os ensaios de microtração como a
melhor escolha para se alcançarem valores de resistência de união confiáveis.
(PEREIRA; BUONO et al., 2010)
Para a análise da resistência de união das cerâmicas reforçadas por
disslicato de lítio, Aboushelib e Sleem cimentaram discos do material já processado
a discos de resina composta. Em seguida, seccionou-os para confecção dos
espécimes de microtração. O grupo do material IPS Empress 2 demonstrou valores
de 21.5 MPa de resistência de união, ao passo que o grupo de IPS e.max CAD
alcançou 25.8 MPa. Nesse mesmo estudo, avaliou-se mais um dissilicato de lítio,
desta vez reforçado por zircônia, material este que apresentou resultados superiores
de resistência de união ao sistema adesivo utilizado. O material de nome comercial
Celtra (Degudent) demonstrou valores de resistência de união de 30.4MPa. Dois
tipos de tratamento de superfície foram comparados: ácido hidrofluorídrico 10% por
20 segundos e jateamento (ABOUSHELIB; SLEEM, 2014).
Em 2013, cimentando blocos de e.max Press (Ivoclar Vivadent) a blocos
de resina composta, Guarda, Correr et al. realizaram ensaios de microtração,
obtendo valores de resistência de união de 35.0MPa nos espécimes que tiveram
suas superfícies de cimentação tratadas com ácido hidrofluorídrico 10% por 20
segundos e 26.9MPa no grupo que recebeu jateamento com Al2O3 de 50µm. O
mesmo estudo avaliou a variação desses resultados após testes de fadiga e
termociclagem, em que se pôde observar uma redução desses valores (GUARDA;
CORRER ET AL., 2013).
Desenvolvido por Sano et al., o ensaio de microtração preconiza a
confecção de espécimes seccionados em palitos retangulares ou cilíndricos de 0.5 a
1.5mm² de secção transversal (SANO; SHONO et al., 1994). As pequenas
dimensões das interfaces de cimentação dos espécimes resultam em uma
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distribuição mais uniforme do stress aplicado durante o ensaio, além do fato de
espécimes maiores tenderem a ter mais defeitos do que os menores (ERGUN;
CEKIC et al., 2006). Os testes de microtração têm se mostrado mais sensíveis a
pequenas diferenças na resistência de união e na caracterização de materiais, se
comparados a diferentes ensaios de cisalhamento, que sofrem com problema de
concentração de stress no ponto de carga. (POLLINGTON; FABIANELLI et al.,
2010)
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3 PROPOSIÇÃO
O presente estudo teve como objetivo determinar a influência de
diferentes tratamentos de superfície dos materiais cerâmicos na resistência de união
a um sistema de cimentação adesiva e caracterizar as alterações morfológicas
decorrentes de tais tratamentos.
O objetivo específico é testar as seguintes hipóteses nulas:
I - não há diferença na adesividade dos materiais experimentais em
relação aos diferentes tratamentos de superfície propostos;
II - não há diferença na adesividade dos diferentes materiais
experimentais em relação ao material comercial.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, foram analisados três materiais
cerâmicos: o IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent), utilizado como controle positivo, e
duas vitrocerâmicas experimentais cedidas pelo LaMaV-UFSCAR (Laboratório de
Materiais Vítreos, Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade Federal
de São Carlos), uma reforçada por dissilicato de lítio e outra por metassilicato de
lítio. Todos os materiais foram desenvolvidos para processamento em CAD/CAM
(tabela 1).
Material
IPS e.max CAD

Composição

Fabricante

Classificação

57–80% SiO2, 11–19%

Ivoclar Vivadent

Vitrocerâmica

Li2O, 1–14% La2O3, 0–

(controle positivo)

14% K20

Dissilicato de

57–80% SiO2, 11–19%

Lítio

50-70% SiO2; 27-42 Li2O e
Na2O, CaO, MgO, K2O, BaO,

Vitrocerâmica
experimental

14% K20

Metassilicato de
Lítio

LamaV Ufscar

Li2O, 1–14% La2O3, 0–

LamaV Ufscar

ZnO, SrO, Al2O3, ZrO2

Vitrocerâmica
experimental

Tabela 1 – Materiais utilizados e suas características

Foram avaliadas as alterações morfológicas desses materiais perante
diferentes tratamentos de superfície por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
sua adesividade a um sistema de cimentação adesiva através de ensaios de
microtração.
4.1. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DE SUPERFÍCIE POR
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
4.1.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES
Os espécimes foram obtidos através do corte de blocos cerâmicos
maiores com disco diamantado (Isomet Low Speed Saw, Buehler) sob refrigeração
com água, originando blocos cerâmicos de dimensões de 6,0 x 6,0 x 5,0 mm de
altura (figura 1). Quatro espécimes para cada material experimental e dois para o
grupo controle foram confeccionados, totalizando 10 espécimes analisados por
MEV.
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Figura 1 – bloco cerâmico para análise em microscópio eletrônico de varredura.

Os blocos já seccionados passaram por uma sinterização final,
seguindo as seguintes instruções:
• blocos do grupo controle positivo (IPS e.max CAD) passaram
pela sinterização final seguindo as instruções do fabricante (Ivoclar Vivadent);
• blocos do dissilicato de lítio experimental passaram pela
sinterização final em um forno (Alumini Sinter Press, EDG Equipamentos e
Controles Ltda, São Carlos, Brasil) a uma temperatura de 850°C por 80 min;
• blocos de metassilicato de lítio não necessitaram de tratamento
térmico, pois sua forma de usinagem já é sua forma final de trabalho.
Uma superfície de todos os blocos foi regularizada com lixas abrasivas de
granulação 320 e 600 em uma politriz metalográfica de baixa velocidade.
4.1.2 TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
Cada um dos espécimes recebeu um tratamento de superfície
diferente.
O material do grupo controle positivo do IPS e.max CAD (IvoclarVivadent) teve sua superfície tratada com ataque ácido por 20 segundos (tratamento
de superfície preconizado pelo fabricante Ivoclar Vivadent).
A superfície regularizada recebeu o ácido hidrofluorídrico 10% em gel
(Condicionador de Porcelana Angelus) por 20 segundos e em seguida, foi lavada
por 30 segundos com água e seca com jatos de ar.
Os materiais experimentais, dissilicato e metassilicato de lítio, foram
submetidos a três tratamentos de superfície diferentes.
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1- Ataque ácido por 20 segundos (tratamento de superfície preconizado
pela Ivoclar Vivadent para o IPS e.max CAD).
A superfície regularizada recebeu o ácido hidrofluorídrico 10% em gel
(Condicionador de Porcelana Angelus) por 20 segundos e em seguida, foi lavada
por 30 segundos com água e seca com jatos de ar.
2- Ataque ácido por 60 segundos
A superfície regularizada recebeu o ácido hidrofluorídrico 10% em gel
(Condicionador de Porcelana Angelus) por 60 segundos e em seguida, foi lavada
por 30 segundos com água e seca com jatos de ar.
3- Jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50µm (Bio-Art –
São Carlos/SP, Brasil).
A superfície regularizada recebeu o jateamento com partículas de óxido
de alumínio por 20 segundos, a uma distância de 10mm com o aparelho
Professional Jet 2 (EDG Equipamentos e Controles Ltda, São Carlos, Brasil) e em
seguida, foi lavada com água por 30 segundos e seca com jatos de ar.
Uma amostra de cada um dos materiais não teve sua superfície tratada
previamente à análise em MEV, para ser utilizada como um padrão sem tratamento
de superfície.
Para facilitar a identificação, as amostras receberam as seguintes
denominações (tabela 2):
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Sigla
C (0)
C+

Material e tratamento de superfície
IPS e.max CAD sem tratamento de superfície
IPS e.max CAD condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por
20 segundos

D
D20

Dissilicato de lítio experimental sem tratamento de superfície
Dissilicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 20 segundos

D60

Dissilicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 60 segundos

DJ

Dissilicato de lítio experimental jateado com partículas de óxido de
alumínio

M
M20

Metasslicato de lítio experimental sem tratamento de superfície
Metasslicato de lítio condicionado com ácido hidrofluorídrico 10%
por 20 segundos

M60

Metassilicato de lítio condicionado com ácido hidrofluorídrico 10%
por 60 segundos

MJ

Metassilicato de lítio experimental jateado com partículas de óxido
de alumínio
Tabela 2: Identificação das amostras de MEV.

4.1.3 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
Todas as amostras foram revestidas em ouro com o equipamento da
marca Quorum Technologies, modelo Q150R ES, e examinadas no equipamento da
marca Philips, modelo XL-30 (FEG), do Laboratório de Caracterização Estrutural
(LCE – UFSCar). Foi realizada uma caracterização qualitativa das alterações
morfológicas das superfícies perante os diferentes tratamentos propostos.
4.2. TESTE DE MICROTRAÇÃO
4.2.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES
Para avaliar a resistência de união dos materiais testados a um sistema
de cimentação adesiva, optou-se pelo ensaio de microtração. Os blocos cerâmicos
foram seccionados e sinterizados seguindo o tópico 4.1.1, gerando 5 blocos do
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grupo controle (IPS e.max CAD) e 15 blocos de cada material experimental
(dissilicato de lítio e metassilicato de lítio).
Os tratamentos de superfície seguiram as instruções descritas no tópico
4.1.2. O grupo controle teve seus 5 blocos tratados seguindo as instruções do
fabricante e os 15 blocos de cada grupo experimental foram divididos entre os 3
tratamentos de superfície propostos, gerando assim 5 blocos de cada material para
cada um dos tratamentos. Para facilitar a compreensão, os grupos foram divididos
de acordo com o tratamento de superfície utilizado, seguindo a tabela 3:
Grupos

Material e condicionamento de superfície

C+

IPS e.max CAD condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por
20 segundos

D20

Dissilicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 20 segundos

D60

Dissilicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 60 segundos

DJ

Dissilicato de lítio experimental jateado com partículas de óxido de
alumínio

M20

Metasslicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 20 segundos

M60

Metassilicato de lítio experimental condicionado com ácido hidrofluorídrico 10% por 60 segundos

MJ

Metassilicato de lítio experimental jateado com partículas de óxido
de alumínio
Tabela 3 – Grupos testados

Blocos de resina composta (Z100 – Restaurador Universal, 3M-Espe, St.
Paul, MN, EUA) com as mesmas dimensões dos blocos cerâmicos (6,0 x 6,0 x 5,0
mm) foram confeccionados a partir de uma matriz de silicone. Incrementos de 1,5
mm foram inseridos sequencialmente no interior da matriz e fotopolimerizados por
40s (UltraBlue IS 600 mW, DMC Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil). A superfície
selecionada para cimentação foi regularizada com lixas abrasivas de granulação 320
e 600 em politriz metalográfica de baixa velocidade.

Posteriormente, os blocos
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foram armazenados em água destilada em uma estufa a 36˚C por 24 horas antes
dos procedimentos de cimentação.
Previamente, realizou-se a cimentação. Foi aplicado por 30 segundos o
agente silano (RelyX Agente Silano, 3M-Espe, St. Paul, MN, EUA) sobre a superfície
tratada dos blocos cerâmicos. O cimento resinoso RelyX ARC (3M-Espe, St. Paul,
MN, EUA) foi manipulado seguindo as instruções do fabricante e aplicado sobre a
superfície. Em seguida, o bloco de resina composta foi acomodado sobre este. O
conjunto foi levado a um dispositivo para a padronização da cimentação com peso
de 600g (figura 2). Os excessos de cimento foram removidos e a fotopolimerização
foi feita por 40 segundos em cada face do conjunto. Os espécimes foram então
armazenados em água destilada em uma estufa a 36˚C por 24 horas.

Figura 2 - a) bloco cerâmico, b) padronização da cimentação, c) espécime finalizado.

Passadas as 24 horas, os espécimes foram removidos da estufa e secos.
Cada espécime foi fixado com cola Araldite (Brascola) a um dispositivo cilíndrico
metálico de base plana e adaptado à máquina de corte (Isomet Low Speed Saw,
Buehler) para ser seccionado com disco diamantado (Isomet Low Speed Saw,
Buehler) sob refrigeração com água. Primeiramente, o seccionamento ocorreu
perpendicular a uma das faces do espécime (figura 3). Cinco seccionamentos foram
feitos nesse sentido, gerando 5 fatias de espessura média de 1 mm, que
permaneceram presas à base do dispositivo pela ação retentiva da cola. A base
metálica foi então girada em 90˚ e mais cinco seccionamentos foram realizados
(figura

3),

gerando

assim

espécimes

em

forma

de

palito,

com

1mm²

aproximadamente de área de secção transversal (figura 4). Os palitos das paredes
externas dos espécimes foram descartados.
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Figura 3 – a) corte com disco diamantado sob refrigeração, b) fatias na espessura de 1 mm em um
sentido, c) cortes nos dois sentidos já realizados.

Cada conjunto cerâmica/resina gerou nove espécimes, totalizando 45 por
grupo (5 blocos por grupo). Para o ensaio, 24 horas após os cortes, foram
selecionados cinco espécimes de cada bloco.
4.2.2. ENSAIO DE MICROTRAÇÃO
Os ensaios de microtração foram realizados 24 horas após o
seccionamento dos espécimes. A área da secção transversal na região da interface
de união foi mensurada com auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo, São Paulo,
Brasil). Cada um dos espécimes foi individualmente fixado com cola à base de
cianocrilato às extremidades de um dispositivo especial para microtração montado à
máquina de ensaios mecânicos (Kratos, Equipamentos Industriais) (Figura 4).

Figura 4 – a) espécime de microtração , b) espécime fixado ao dispositivo para microtração com cola
à base de cianocrilato, c) dispositivo montado à maquina de ensaios mecânicos.

Os espécimes foram testados sob força de tração perpendicular à
interface de união, utilizando-se de uma célula de carga de 50 N e velocidade de 0,5
mm/min até a ruptura do palito (figura 3). Após a fratura, os espécimes foram
removidos do dispositivo de ensaio com uma lâmina de bisturi número 11 e
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armazenados para posterior análise fractográfica. A resistência mecânica à tração
foi calculada em megapascal (MPa)

por meio da fórmula δ = F/A, sendo δ a

resistência de união à microtração, F a força aplicada e A a área da secção
transversal do espécime.
Os valores médios de resistência de união à tração foram tabulados
através da média total de cada grupo e encaminhados para análise estatística.
4.2.3 ANÁLISE FRACTOGRÁFICA
Com o intuito de caracterizar o tipo de fratura que ocorreu em cada
espécime, a superfície de cimentação de ambos os segmentos foi analisada com o
estereomicroscópio digital (200x DINO-LITEplus dital microscope, AnMo Eletronics
Corporation, Hsinchu, China). As fraturas foram classificadas em: adesiva em
cerâmica (AC), coesiva em cerâmica (CC), coesiva em resina composta (CR) e
mista (M), na qual ocorreu combinação de fratura adesiva e coesiva.
4.2.4 – ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados dos testes mecânicos executados foram submetidos a
tratamento estatístico para sua posterior discussão. O teste utilizado foi o de Análise
de Variância a um critério (One-Way ANOVA), adotando nível de significância de
α=5%, O teste de Bonferroni foi utilizado para comparações múltiplas.
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5.1. ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
As imagens de MEV demonstraram haver diferença não só nos
padrões morfológicos da microestrutura dos materiais analisados, mas também
diferenças quanto ao tipo de tratamento de superfície utilizado.
5.1.1 IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) (figura 5)

Figura 5 - Imagem de MEV de espécimes do material comercial IPS E.max CAD, a) sem tratamento
de superfície, b ) ácido HF 10% por 20 segundos.
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5.1.2 Dissilicato de Lítio (experimental) (figura 6)

Figura 6 - Imagem de MEV de espécimes da cerâmica experimental à base de dissilicato de lítio, a)
sem tratamento de superfície, b ) ácido HF 10% por 20 segundos, c) ácido HF 10% por 60 segundos,
d) jateado com partículas de Al2O3.
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5.1.3 Metassilicato de Lítio (experimental) (figura 7)

Figura 7 - Imagem de MEV de espécimes da cerâmica experimental à base de metassilicato de lítio,
a) sem tratamento de superfície, b ) ácido HF 10% por 20 segundos, c) ácido HF 10% por 60
segundos, d) jateado com partículas de Al2O3.

5.2. ENSAIO DE MICROTRAÇÃO
A influência dos dois diferentes materiais experimentais testados e dos
três tratamentos de superfície sobre a tensão de ruptura no ensaio de microtração
constitui as seis condições experimentais estudadas.
A estatística descritiva é apresentada na Tabela 4 e representada com
o gráfico de colunas (Gráfico 1) a seguir.
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Tratamento

Condicionamento Condicionamento Jateamento com
acido por 20s

acido por 60s

Al2O3

Dissilicato de Lítio

27,58 ± 8,54

24,39 ± 8,38

25,71 ± 7,92

Metassilicato de Lítio

18,86 ± 7,13

37,07 ± 14,55

23,67 ± 9,90

Controle

25,10 ± 6,88

Tabela 4 – Média (± desvio padrão) dos dados de resistência à microtração para os diferentes
materiais cerâmicos experimentais, o material comercial (controle) e as duas condições de
tratamentos de superfície (MPa).

Grafico 1 – Representação gráfica das médias e desvios-padrão dos dados de resistência obtidos no
ensaio de microtração para as condições experimentais.

O teste ANOVA a um critério demonstrou diferenças significativas para
os dois fatores avaliados (Tabela 5). Desta maneira, pode-se observar que ocorreu
diferença nos valores de resistência entre os materiais e os tratamentos de
superfície, e portanto ambas hipóteses não foram aceitas. O teste de Bonferroni foi
utilizado para avaliar se houve diferença estatística entre os grupos experimentais e
o grupo controle, dados esses representados na tabela 6.

53

5 Resultados
Fonte de Variação

DF

SS

MS

Entre Grupos

6

3681.73

613.62

Residual

130

11409.17

87.76

Total

136

15090.89

*Teste de normalidade:

Aprovado

(P = 0.641)

**Poder do teste (alpha
= 0.050):

0,99

F
6.99

P
<0.001

Tabela 5: Resultado do teste de Análise de Variância a um critério (One-way ANOVA) (nível de
significância de α=5%) para os fatores testados

Teste de Bonferroni, alpha = ,05000
Grupo
Mpa (Média)
C+
25.10 ± 6,88
A
D20
27.58 ± 8,54
A
D60
24.39 ± 8,38
A
DJ
25.71 ± 7,92
A
M20
18.86 ± 7,13
A
M60
37.07 ± 14,55
B
MJ
23.67 ± 9,90
A
* Letras diferentes apontam diferença significante
entre os grupos.
Tabela 6: Comparação entre as médias da resistência no ensaio de microtração.

5.2.1. ANÁLISE FRACTOGRÁFICA
Os espécimes do presente estudo apresentaram predominantemente
falhas adesivas à cerâmica, tipo de falha esta que mostra com mais exatidão a real
resistência de união da cerâmica ao cimento utilizado. Imagens de cada tipo de
fratura foram capturadas com o estereomicroscópio digital (200x DINO-LITEplus dital
microscope, AnMo Eletronics Corporation, Hsinchu, China) e exemplificadas na
figura 8. As classificações das fraturas para todos os grupos podem ser visualizadas
na tabela 7.
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Figura 8 – Tipos de fratura a) adesiva em cerâmica grupo M60, b) mista grupo controle, c) coesiva em
cerâmica grupo D20 e d) coesiva em resina grupo M60.

Grupo

AC

CC

CR

M

D20

70,7

5,8

0

23,5

D60

70

0

DJ

54,5

18,2

M20

30

5

M60

65

0

20

15

MJ

50

0

0

50

C

36,7

15,9

36,7

10,7

30
0

27,3
65

Tabela 7 – Classificações de fratura e as porcentagens para cada grupo, sendo: Adesiva em
cerâmica (AC), coesiva em cerâmica (CC), coesiva em resina (CR) e mista (M), combinação de
fratura adesiva e coesiva.
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6 DISCUSSÃO

A análise estatística dos resultados demonstrou que ambos fatores
avaliados no presente estudo (diferentes materiais e diferentes tratamentos de
superfície) influenciaram nos resultados de resistência de união. Portanto ambas
hipóteses nulas não foram aceitas.
Observa-se que, para o material experimental à base de dissilicato de
lítio, não ocorreu diferença estatística entre seus diferentes tratamentos de
superfície, o que demonstra que não há diferença na adesividade do material em
relação aos diversos tratamentos de superfície propostos.
Para o material experimental à base de metassilicato de lítio, não ocorreu
diferença estatística entre os tratamentos de superfície de condicionamento ácido
com ácido hidrofluorídrico 10% por 20 segundos e jateamento com óxido de
alumínio. Porém, o tratamento de superfície com ácido hidrofluorídrico 10% por 60
segundos

apresentou

valor

de

resistência

à

microtração

(37,078MPa)

estatisticamente superior aos demais, o que leva à não aceitação da hipótese nula
de que não há diferença na adesividade do material em relação aos tratamentos de
superfície propostos.
Quando comparamos a resistência à microtração do grupo controle
(e.max CAD – Ivoclar Vivadent) com o material experimental à base de dissilicato de
lítio, não ocorre diferença estatística nos resultados obtidos. No entanto, o material à
base de metassilicato de lítio, quando tratado com ácido hidro- fluorídrico por 60
segundos,

apresenta

resultados

de

resistência

de

união

(37,078MPa)

estatisticamente superiores ao grupo controle (e.max CAD – Ivoclar Vivadent) e
também aos demais grupos do material experimental reforçado por dissilicato de
lítio; o que leva à não aceitação da hipótese nula de que não há diferença na
adesividade entre os materiais.
Baseando-se na literatura existente, a forte resistência entre a
restauração cerâmica e a estrutura dentária proporciona um bom suporte à
restauração e transmite as cargas funcionais pela interface adesiva (ATTIA; KERN,
2004). A resistência de união interfacial depende do tratamento de superfície e
composição química do sistema adesivo selecionado (ABOUSHELIB; SLEEM,
2014). As cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio podem ser cimentadas
adesivamente ou convencionalmente. Para uma adesão durável, um pré-requisito do
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fabricante é o condicionamento com ácido hidrofluorídrico, seguido da aplicação de
silano à superfície da cerâmica e de um adesivo compatível com o cimento e com a
dentina (OHYAMA; YOSHINARI et al., 1999; OH; DONG et al., 2000; MAROCHO;
OZCAN et al., 2013).
No presente estudo, o sistema utilizado para cimentação adesiva foi o
cimento resinoso adesivo dual RelyX ARC (3M ESPE), associado ao Agente Silano
RelyX Ceramic Primer (3M ESPE). Optou-se pela utilização desse sistema, devido
ao seu desempenho superior em relação ao cimento recomendado pelo fabricante
do IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) , o Variolink II (Ivoclar Vivadent), em ensaios
que avaliaram resistência de união (PIWOWARCZYK; LAUER et al., 2004;
KUMBULOGLU; LASSILA et al., 2005; LAMBADE; GUNDAWAR et al., 2015).
O sucesso na cimentação de restaurações cerâmicas está diretamente
associado à interação físico-química entre a interface do material e o cimento. O
tratamento desta superfície faz-se essencial para tal interação, sendo que a
topografia da superfície do substrato representa importante fator para a interligação
física do cimento com a cerâmica. Tais alterações na topografia da superfície
cerâmica podem ser obtidas de diversas maneiras, sendo que as mais utilizadas são
o condicionamento com ácido hidrofluorídrico e o jateamento com partículas de
óxido de alumínio. Um aumento na energia de superfície associada à modificação
em sua topografia leva a uma interação mais intensa com o cimento, aumentando
assim a resistência de união (DELLA-BONA, 2005).
Quando se expõe a superfície de uma vitrocerâmica reforçada por
dissilicato de lítio ao ácido hidrofluorídrico 10%, ocorre uma interação deste com a
matriz vítrea, dissolvendo-a, criando irregularidades na superfície aonde o cimento
posteriormente vai se interligar, o que aumenta a retenção mecânica, a área de
superfície e consequentemente, a resistência de união (BRUM; MAZUR et al., 2011;
KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014). No presente estudo, foram realizadas
análises em microscópio eletrônico de varredura para se avaliar as modificações
morfológicas na superfície dos materiais experimentais e comercial. Em diversos
estudos a microestrutura do dissilicato de lítio (IPS e.max) foi analisada, e sua
estrutura cristalina apresenta critstais de dimensões alongadas, em forma de
agulhas, de aproximadamente 5µm de comprimento por 0,8µm de diâmetro em
média(HOLAND; SCHWEIGER et al., 2000; GUESS; SCHULTHEIS et al., 2011;
KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014). Aboushelib e Sleem ainda observaram
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que tais dimensões e a distribuição aleatória, com pequenas interligações dos
cristais, impedem a propagação de trincas e aumentam substancialmente a
resistência flexural (ABOUSHELIB; SLEEM, 2014).
Nas imagens de MEV deste estudo, a cerâmica experimental reforçada
por dissilicato de lítio apresenta uma microestrutura cristalina muito parecida com a
do material similar comercial IPS e.max CAD, em forma e tamanho de cristais, muito
semelhantes também às imagens analisadas em outros estudos (HOLAND;
SCHWEIGER et al., 2000; POLLINGTON; FABIANELLI et al., 2010; GUESS;
SCHULTHEIS et al., 2011). No entanto, nas imagens de MEV do material
experimental à base de metassilicato de lítio, a microestrutura cristalina apresenta
morfologia diferente da observada no grupo controle (IPS e.max CAD) e em outros
estudos que analisaram cerâmicas à base de dissilicato de lítio (HOLAND;
SCHWEIGER et al., 2000; POLLINGTON; FABIANELLI et al., 2010; GUESS;
SCHULTHEIS et al., 2011). Isso se deve à diferente composição dos cristais, que
durante sua cristalização, adquire a forma estrutural de placas e não de agulhas,
como o dissilicato de lítio. Deste modo, após a remoção da matriz vítrea com o
tratamento ácido, observa-se uma estrutura de favos de mel, semelhante à
apresentada pelas cerâmicas reforçadas por leucita.
Ambos os materiais experimentais analisados em MEV demonstraram ser
ácido sensíveis. Suas microestruturas cristalinas foram expostas quando foi aplicado
o ácido hidrofluorídrico em suas superfícies, assim como no grupo controle e em
alguns estudos recentes. (HOLAND; SCHWEIGER et al., 2000; GUESS;
SCHULTHEIS et al., 2011; KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014). Em 2014,
Aboushelib e Sleem observaram que, com o condicionamento por 20 segundos, são
geradas irregularidades amplas na superfície da cerâmica, com a formação de
fendas, que também foram observadas nas imagens dos materiais experimentais
deste estudo (ABOUSHELIB; SLEEM, 2014). No mesmo ano, Kalavacharla, Lawson
et al. observaram um aumento na exposição de cristais na superfície quando se
aumentava o tempo de condicionamento ácido de 20 para 60 segundos
(KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014), aumento esse que também pode ser
observado no presente estudo.
Um espécime de cada um dos materiais experimentais teve sua superfície
jateada com óxido de alumínio. Em 2003, utilizando um microscópio eletrônico,
Spohr, Sobrinho et al. analisaram a superfície do IPS Empress II, jateada com
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partículas de óxido de alumínio de 50 e 100 µm, e os resultados mostraram que a
superfície jateada com partículas de 100mm não obteve caracterização suficiente,
enquanto as superfícies nas quais se aplicaram as partículas de 50µm, assim como
no presente estudo, obtiveram uma caracterização mais adequada (SPOHR;
SOBRINHO et al., 2003). Kern e Thompson ainda obsevaram que, ao final dos
procedimentos de jateamento, ocorre uma grande perda de estrutura nas cerâmicas
reforçadas por dissilicato de lítio, 36 vezes maior que no In Ceram (VITA Zahnfabrik)
(KERN; THOMPSON, 1994). Outros estudos reportaram que os métodos de
tratamento químico e mecânico podem ser usados em conjunto (KERN;
THOMPSON 1994; FRADEANI, 1998; PEUMANS; VAN MEERBEEK et al., 2000).
Desenvolvido em 1994, o ensaio de microtração é uma tentativa de
eliminar a distribuição de stress não uniforme sobre a zona de adesão (SANO;
SHONO et al., 1994). A pequena interface de cimentação do espécime, com
aproximadamente 1 mm², propicia uma maior uniformidade na distribuição do stress
durante a carga e uma predominância de falhas na interface adesiva (PASHLEY;
CARVALHO et al., 1999; DELLA BONA; ANUSAVICE et al., 2003; EL ZOHAIRY; DE
GEE et al., 2004), o que também auxilia na identificação do elo mais fraco do
sistema pela posição da falha, permitindo modificações relevantes do complexo
adesivo; por outro lado, os procedimentos para o teste de microtração são difíceis de
conduzir, pois o tempo consumido e a alta sensibilidade da técnica para confecção
dos espécimes pode resultar em uma falha prematura (HOOSHMAND; VAN NOORT
et al., 2002).
Zogheib, Bona et al. afirmam que o condicionamento ácido com ácido
hidrofluorídrico por mais de 20 segundos, em cerâmicas reforçadas por dissilicato de
lítio, pode reduzir sua resistência flexural e modificar a rugosidade de sua superfície
(ZOGHEIB; BONA et al., 2011). No presente estudo, nos grupos compostos pelo
material cerâmico reforçado por dissilicato de lítio, não ocorreu diferença estatística
entre os diferentes tratamentos de superfície (20, 60 segundos e jateamento),
Kalavacharla, Lawson et al. compararam o condicionamento ácido por 20 e 60
segundos e observaram uma melhor adesão no grupo condicionado por 60
segundos. Tal resultado foi atribuído à dissolução mais profunda do vidro na
superfície dos espécimes desse último grupo, gerando maior irregularidade para a
adesão do cimento, porém tais resultados ocorreram nos grupos em que não houve
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(KALAVACHARLA; LAWSON et al. 2014).
No mesmo estudo, quando o silano foi utilizado, os espécimes
condicionados por 20 segundos demonstraram resistência de união superior aos
condicionados por 60 segundos (KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014). Isso se
deve ao fato de o ácido hidrofluorídrico dissolver a matriz vítrea presente na
superfície, matriz essa rica em sílica, a qual faz ligação química com as moléculas
do silano, que se liga quimicamente ao cimento resinoso. Assim, mesmo
apresentando maior superfície para aderência do cimento, a redução da sílica na
superfície diminui a resistência de união (NAGAI; KAWAMOTO et al., 2005). Kato,
Matsumura et al. compararam o jateamento com diferentes agentes condicionantes
ácidos e verificaram que o ácidos hidrofluorídrico e sulfúrico propiciam as mais altas
e duráveis forças de união (KATO; MATSUMURA et al., 2000).
Mesmo quando comparamos a resistência de união dos grupos
experimentais de dissilicato de lítio em relação ao grupo controle, também não
ocorre diferença estatística. Isso pode ser associado à microestrutura do material,
observada nos MEVs, muito parecida ao comercial utilizado no grupo controle.
Pollington, Fabianelli et al., também trabalhando com ensaios de microtração,
compararam espécimes de dissilicato de lítio tratados com ácido hidrofluorídrico por
60 segundos e espécimes jateados com óxido de alumínio,

e obtiveram

os

resultados de resistência de união respectivamente de 24.76MPa e 18.58MPa
(POLLINGTON; FABIANELLI et al., 2010), enquanto no presente estudo o dissilicato
de lítio experimental tratado por 20 segundos apresentou resultado de resistência de
união de 27,58 MPa e o jateado de 25,71MPa,.
A Ivoclar Vivadent, fabricante das cerâmicas comerciais à base de
dissilicato de lítio, recomenda o condicionamento de superfície por 20 segundos em
seus materiais. Em 2014, também utilizando ensaios de microtração, Aboushelib e
Sleem, obtiveram 21,5MPa para o IPS Empress II (Ivoclar Vivadent) e 25.8 MPa
para o IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) (ABOUSHELIB; SLEEM, 2014), diante dos
25.1MPa obtidos no presente estudo, enquanto Guarda, Correr et al. chegaram a
valores de 35MPa de resistência de união para o IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent)
(GUARDA; CORRER et al., 2013).
Muitos autores (DELLA BONA; ANUSAVICE et al., 2000; FILHO; VIEIRA
et al., 2004; NAGAI; KAWAMOTO et al., 2005; PANAH; REZAI et al., 2008; BRUM;
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MAZUR et al. 2011) avaliaram a resistência de união entre as vitrocerâmicas à base
de dissilicato de lítio, resinas compostas e cimentos resinosos, utilizando ensaios
mecânicos de microtração, tração, cisalhamento e microcisalhamento, concluindo
que a combinação do tratamento com ácido hidrofluorídrico e o agente de união
silano proporcionam melhor resistência de união.
Os espécimes da vitrocerâmica reforçada por metassilicato de lítio
obtiveram resultados distintos de um estudo que analisou a adesão de cerâmicas
base de dissilicato de lítio em 2014 (KALAVACHARLA; LAWSON et al., 2014). Os
espécimes condicionados por 20 segundos (18,86MPa) apresentaram resultado de
resistência de união estatisticamente inferior ao condicionado por 60 segundos
(37,08MPa) e ao grupo controle. Uma hipótese para esses baixos valores no grupo
M20 poderia ser associada à alta taxa de falhas adesivas em resina composta
apresentadas nesse grupo.
O grupo MJ, que passou por jateamento de partículas de óxido de
alumínio, obteve resultados de resistência de união também estatisticamente
compatíveis com os resultados do grupo controle, 23,67MPa e 25,10MPa,
respectivamente. Esse fato pode ser atribuído à modificação na topografia da
superfície da cerâmica causada pelas partículas de óxido de alumínio quando se
chocam contra a superfície sob alta pressão. O valor de resistência de união obtido,
23,67MPa, aproxima-se muito do valor obtido por Guarda, Correr et al, em que
também em ensaios de microtração obtiveram resultados de 26.9MPa, utilizando o
IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent) jateado com partículas de óxido de alumíno de
50µm (GUARDA; CORRER et al., 2013).
Entretanto, a vitrocerâmica reforçada por metassilicato de lítio, quando
tratada por 60 segundos com ácido hidrofluorídrico, apresentou resultados
estatisticamente superiores (37,08MPa) em relação a todos os grupos do presente
estudo. Pollington Fabianelli et al. obtiveram resultados satisfatórios tratando
cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio por 60 segundos (24.76MPa)
(POLLINGTON; FABIANELLI et al., 2010), porém inferiores aos 37,08MPa obtidos
nesse grupo. Tais resultados também são estatisticamente superiores ao grupo
controle IPS e.max CAD (25,10MPa), material esse que também teve sua adesão
avaliada através de ensaios de microtração

em um estudo de

2014, no qual

obtiveram-se resultados de 25,8MPa, e 21,5MPa para o IPS Empress II, igualmente
reforçado por dissilicato de lítio (ABOUSHELIB; SLEEM, 2014).
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O grupo M60 obteve resultados superiores aos obtidos por Guarda,
Correr et al., que utilizaram o IPS e.max Press e obtiveram 35MPa de resistência de
união, também fazendo uso de ensaios de microtração (GUARDA; CORRER et al.,
2013). Tais resultados podem ser explicados pela baixa dissolução da matriz vítrea
na superfície do metassilicato de lítio quando tratado por 20 segundos com ácido
hidrofluorídrico e pela microestrutura em forma de placas, mais ampla que os finos
cristais do dissilicato de lítio, que dificultam a penetração do ácido. Quando o tempo
de exposição é aumentado para 60 segundos, o ácido pode penetrar mais
profundamente na superfície da cerâmica, possibilitando assim a criação das
irregularidades necessárias para a adesão do cimento.
As cerâmicas experimentais testadas ainda não apresentam apoio em
literatura de sua utilização em restaurações odontológicas, por isso é necessário um
maior entendimento de suas propriedades mecânicas. Mais análises devem ser
feitas para sua utilização comercial.
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7 CONCLUSÕES
Levando-se em consideração os dados obtidos na presente pesquisa,
entendemos que:
I - há diferença na adesividade dos materiais experimentais em relação
aos diferentes tratamentos de superfície propostos,
II - há diferença na adesividade dos diferentes materiais experimentais em
relação ao material comercial.
Baseado nesses achados, é possível sugerir que o grupo M60 apresenta
adesividade superior aos demais grupos pesquisados e que, não existe diferença na
adesivade dos grupos experimentais quando comparados ao grupo controle,
concluindo-se assim que os materiais experimentais testados apresentam
características adequadas de adesão ao sistema de cimentação adesiva utilizado.
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