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Resumo

RESUMO

Este estudo avaliou a resistência de união de cimentos resinosos à zircônia
tetragonal parcialmente estabilizada com ítrio (NobelProceraTM Zircônia) submetida a
tratamentos superficiais mecânicos e químicos. Os cimentos utilizados foram o
cimento resinoso auto-condicionante de polimerização química Multilink (Ivoclar –
Vivadent) associado ao Metal/Zirconia Primer (Ivoclar – Vivadent) e o cimento
resinoso auto-adesivo de polimerização química e dual RelyX U100 (3M-ESPE)
associado ao adesivo Adper Single Bond Plus 2 (3M-ESPE). Utilizando 40 cilindros
de zircônia (diâmetro de 3,5 mm) foram realizados 120 ensaios (n=40 para cada
cimento). Para cada cimento os cilindros foram divididos em 4 grupos (n=10) em
função do tratamento superficial avaliado: 1- sem tratamento; 2- agente de união
(primer ou adesivo); 3- jateamento com oxido de alumínio 50µm; 4- associação do
jateamento e o agente de união. A aplicação do cimento resinoso foi realizada
utilizando uma matriz de teflon com orifício central de 3,5mm de diâmetro por 3,0mm
de profundidade. Após a aplicação de cada cimento nas 4 condições de superficie,
os espécimes foram armazenados em água deionizada a 37ºC durante 24h e
submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento. Os resultados foram analisados
com ANOVA a dois critérios e teste de Tukey (p<0,05). Sem tratamento superficial o
RelyX U100 químico (5,52 Mpa) e dual (6,53 Mpa) tiveram melhor comportamento
que o cimento Multilink (0,76). A associação do jateamento e o agente de união
melhorou os valores de resistência de união para o cimento Multilink (7,68 Mpa) e
para o cimento RelyX U100 dual (10,26 Mpa), sendo este último superior a todos os
outros grupos. A associação do Adper Single Bond Plus 2 e o RelyX U100 sem
jateamento, deve ser evitado.

PALAVRAS CHAVE: Zircônio. Cimentos de resina. Resistência ao Cisalhamento.

Abstract

ABSTRACT
Bond strenght between resin cements and zirconia

The aim of this study was to evaluate the shear bond strength of resin
cements to the yttria stabilized tetragonal zirconia (NobelProceraTM Zirconia)
subjected to mechanical and chemical surface treatments. The cements used were: a
self-etching resin cement with chemical polymerization Multilink (Ivoclar - Vivadent)
associated to the Metal / Zirconia Primer (Ivoclar - Vivadent) and self-adhesive resin
cement with chemical and dual polymerization RelyX U100 (3M-ESPE) associated to
the adhesive Single Bond Plus Adper 2 (3M-ESPE). Using 40 cylinders of zirconia
(3.5 mm diameter) were performed 120 trials (n = 40 for each cement). For each
cement, cylinders were divided into four groups (n = 10) based on the surface
treatment rated: 1 - untreated, 2 - bonding agent (primer or adhesive) 3 – air abrasion
with 50µm aluminum oxide, 4 - combination of air abrasion and bonding agent. The
application of resin cement was performed using a teflon matrix with a central hole
3.5 mm in diameter and 3.0 mm deep. After application of each cement in the four
surface conditions, the specimens were stored in deionized water at 37 ° C for 24
hours and tested for shear bond strength. Results were analyzed with an ANOVA
Two Criteria and Tukey's test (p <0.05). Without surface treatment, chemical RelyX
U100 (5.52 MPa) and dual (6.53 MPa) had better behavior than Multilink Cement
(0.76). The combination of air abrasion and bonding agent improved the bond
strength values for Multilink (7.68 MPa) and for RelyX U100 dual (10.26 MPa), this
one superior to all other groups. The association of Adper Single Bond 2 and RelyX
U100 Plus without air abrasion, should be contraindicated.

KEY WORDS: Zirconium. Resin Cements. Shear Bond Strength.
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1 INTRODUÇÃO

A odontologia estética contemporânea tem evoluído a níveis sem precedentes.
A tecnologia entrou na odontologia para atuar de forma ativa no desenvolvimento e,
principalmente, na fabricação de materiais restauradores estéticos, o que é bem
conhecido como sistemas CAD/CAM.
Hoje é possível planejar a resolução de um caso reabilitador estético com a
utilização de cerâmicas livres de metal que sejam fabricadas utilizando o sistema
CAD/CAM.

A

Desing/Computer

tradução
Aided

textual

do

termo

Manufacturing)

CAD/CAM

significa

(Computer

“Projeto

Ajudado

Aided
por

Computador/Fabricação Ajudada por Computador”. Define-se como o uso de
programas de desenho gráfico computadorizado ou “softwares” específicos para
projetar uma estrutura que, posteriormente, passará pelo processo de fabricação
controlado e realizado integramente por computador (KURIYAMA et al., 2011;
KITAYAMA et al., 2010; URAL et al., 2010; KITAYAMA et al., 2009; OYAGUE et al.,
2009;PHARK et al., 2009) .
Antigamente trabalhar com esta tecnologia para a fabricação de restaurações
odontológicas era nada mais do que um luxo, não só para os pacientes que tinham
que pagar valores altíssimos por cada restauração, como também para os próprios
cirurgiões dentistas que pouco conhecimento e recursos tinham para trabalhar com
esse tipo de material.
Hoje o mercado odontológico conta com varias marcas comerciais que
oferecem a fabricação e/ou fornecem aparelhos para confeccionar esse tipo de
cerâmica dentro do próprio consultório. Obviamente, esse crescimento comercial foi
possível devido a dois motivos indiscutíveis: a oferta e a demanda. Primeiramente, a
demanda dos pacientes por tratamentos mais estéticos e duradouros, demanda que
os cirurgiões dentistas transmitiram para a indústria odontológica ocasionando o
aumento de sistemas cerâmicos no mercado, aumentando assim a oferta.
Aumentando a oferta, diminui o custo e aumenta a população com acesso a
tratamentos com estes materiais.
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Os compostos mais utilizados atualmente como reforço de cerâmicas,
substituindo parcial ou totalmente a fase vítrea das porcelanas, são leucita, alumina,
dissilicato de lítio e zircônia.
O sucesso em longo prazo das restaurações cerâmicas depende das
propriedades estéticas, mecânicas e adesivas dos materiais (SAILER et al., 2007).
Devido às propriedades mecânicas e estéticas com eficiência comprovada na
área industrial, o óxido de zircônio ou Zircônia apresenta ótimas propriedades como
biocompatibilidade, resistência flexural e dureza, apresentando-se, dessa maneira,
como uma excelente alternativa para substituir o metal de restaurações metalocerâmicas (BLATZ, 2003).
A Zircônia é um material obtido pela compactação do óxido metálico de zircônio
(ZrO2) sob temperaturas elevadas e próximas ao seu ponto de fusão. Esse processo
é

denominado

“sinterização”

e

produz

uma

estrutura

composta

quase

exclusivamente deste óxido, portanto livre de sílica. A sílica está presente nas
porcelanas convencionais ou feldspáticas em altas concentrações e é a responsável
pela rugosidade superficial obtida após o condicionamento ácido com acido
fluorídrico, o que favorece a formação de microretenções que irão melhorar a união
com os materiais cimentantes. A ausência da sílica compromete ainda o processo de
silanização da zircônia, pois o agente silano, componente com afinidade química por
sílica, não encontra meios de estabelecer qualquer ligação molecular (CARVALHO,
2009; SCAFFA, 2009; MEDINA-VALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007).
Com o advento de cimentos a base de resina composta, problemas como
resistência de união e resistência à compressão, puderam ser contornados
principalmente em relação ao tradicional cimento de fosfato de zinco, que
proporciona adequada retenção mecânica, porem, solubilidade relativamente alta
em ambiente oral e uma opacidade extremamente indesejada em restaurações
estéticas (PRAKKI, 2001).
O sucesso clínico das restaurações que utilizam cerâmicas de reforço como
infraestruturas, é diretamente dependente da realização de uma confiável união
entre o cimento e a superfície interna da restauração de cerâmica (SÖDERHOLM et
al.,1996). A união dos cimentos resinosos com a zircônia ainda apresenta um
problema crítico (BURGESS, 2010; PASSOS et al., 2010).
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Diferentes técnicas de tratamento mecânico ou químico das superfícies dessas
cerâmicas são indicadas, tendo em vista que o tratamento superficial tradicional das
porcelanas odontológicas, baseado na aplicação de ácido fluorídrico e de um agente
Silano, não melhora a resistência de união dos cimentos resinosos às superfícies de
Zircônia, devido ao alto conteúdo cristalino dessas cerâmicas e limitada presença de
fase vítrea. (PASSOS et al., 2010; CARVALHO, 2009; SCAFFA, 2009; MEDINAVALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007).
O jateamento (tratamento mecânico) das superfícies de zircônia pode aumentar
a área de superfície pelo aumento da rugosidade superficial e limpar a superfície de
contaminação promovendo assim retenções micromecânicas e um melhor contato
com o cimento resinoso. Alguns estudos indicam a técnica de “Silica Coating” que é
a associação de um tratamento mecânico e um químico, utilizando o jateamento com
óxido de silício e subsequente aplicação de silano, para a melhora da adesão às
cerâmicas de zircônia. Esse tipo de tratamento não está disponível para a maioria
dos dentistas dificultando o uso no próprio consultório dental. O sistema de jato de
óxido de alumínio de 50µm é uma forma viável e prática de jateamento já que pode
ser encontrado facilmente no comercio odontológico e a preços accessíveis (OZCAN
et al., 2011, FOXTON et al., 2011; ATTIA, 2011; URAL et al., 2011; DIAZ DE SOUZA
et al., 2011; MATINLINNA et al., 2011; ROSENTRITT et al., 2011; ATTIA et al.,
2011; KURIYAMA et al., 2011; MONACO et al., 2011; BEHR et al., 2011;
CARVALHO, 2009; SCAFFA, 2009; MEDINA-VALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA
et al., 2007; PALACIOS et al., 2006).
Vários estudos têm comparado o comportamento clínico dos cimentos
resinosos sob restaurações cerâmicas livres de metal por períodos de até 4 anos,
não reportando falhas nem sensibilidade significativas nesses períodos (BURGESS,
2010; BEHR et al., 2009).
Os cimentos resinosos têm apresentado melhor capacidade de união com a
zircônia que outros cimentos, por causa de sua fluidez, capacidade de molhamento,
composição e classificação (PASSOS, 2010; BURGESS, 2010; CARVALHO, 2009;
SCAFFA, 2009; MEDINA-VALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007).
Normalmente, os cimentos resinosos são classificados pelo mecanismo de
polimerização como químicos, fotopolimerizáveis ou duais. Um recente estudo de
Burgess (2010) apresenta uma classificação de cimentos resinosos baseada no
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mecanismo que os cimentos utilizam para se unir às estruturas dentárias. Assim, os
cimentos resinosos se classificam em: 1. cimentos que utilizam condicionamento
ácido total; 2. cimentos auto-condicionantes e 3. cimentos auto-adesivos.
Com a intenção de simplificar os procedimentos durante a cimentação, tem
surgido no mercado os cimentos auto-adesivos (self-adhesive cements) Esses
cimentos resinosos de “passo único”, que normalmente apresentam polimerização
dual, contêm uma matriz resinosa que inclui “metacrilatos de acidez multifuncional”
que também reage com as superfícies cerâmicas favorecendo a resistência de
união. Entretanto, há pouca informação na literatura sobre o procedimento de união
dos cimentos auto-adesivos à zircônia (BURGESS, 2010; PASSOS et al., 2010).
O uso de cimentos resinosos de polimerização dual (polimerização química e
também pela aplicação de luz) para restaurações livres de metal é questionado em
função

da

diminuição

da

passagem de

luz

através

das

infraestruturas,

comprometendo o grau de polimerização desses cimentos, o que diminuiria suas
propriedades finais. Por esse motivo existe a tendência de usar cimentos resinosos
de polimerização química unicamente, garantindo uma polimerização final mais
completa (D’ALPINO et al., 2006; SADAN, 2005; HEFFERNAN, 2002).
Embora as pesquisas mostrem uma boa resistência de união dos cimentos
resinosos com as estruturas dentárias (ABO-HAMAR, 2005; KADAM, 2008;
KIREMITCI, 2008; GHUMAN, 2008; BURGUES, 2003), a união destes com a
superfície interna das cerâmicas ainda não está muito bem esclarecida.
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de tratamentos mecânicos e
químicos na superfície da zircônia, na resistência de união á diferentes cimentos
resinosos.

2 Revisão de
Literatura
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Quando se procura por fatores que possam melhorar a força de união de
restaurações cerâmicas a agentes cimentantes, as variáveis mais comumente
estudadas e descritas na literatura são: o tratamento da superfície interna da
restauração (mecânico ou químico), e as propriedades do agente cimentante.
Antes de revisar o que a literatura tem disponível sobre a interação adesiva
das restaurações de zircônia e os cimentos resinosos, é necessário conhecer
profundamente as características da zircônia utilizada pelo sistema NobelProceraTM
ZIRCÔNIA, revisar também a evolução dos cimentos resinosos até a atualidade e os
tipos de tratamentos de superfície disponíveis individualmente.

2.1 Infraestruturas Cerâmicas: ZIRCÔNIA

Zircônia

O dióxido de zircônio (ZrO2), mais comumente denominado zircônia, tem
mostrado grande potencial para substituir materiais tradicionais em muitas
aplicações biomédicas, principalmente na forma parcialmente estabilizada.

Na

odontologia, é utilizado para reforço intrarradicular (núcleo endodôntico), na forma
de brackets ortodônticos, como instrumentos de corte cirúrgico, como infraestruturas
que possibilitam a confecção de restaurações unitárias ou múltiplas, em regiões
anteriores e posteriores da arcada, sobre dentes naturais ou implantossuportadas,
como implantes endósseos, sendo atualmente o representante dos sistemas
cerâmicos preferido para confecção de pilares protéticos (MALAGUTI, 2011).
Assim como a alumina, a zircônia apresenta uma matriz cristalina pura,
densa, e livre da fase vítrea, e por essas características é que ambas são
classificadas como óxidos cerâmicos. Ainda em comum apresentam baixa
condutibilidade térmica, baixo potencial de corrosão e boa compatibilidade biológica,
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e se difere da alumina por apresentar ótimo contraste radiográfico e grande
resistência e tenacidade á fratura (MALAGUTI, 2011).
O dióxido de zircônio (ZrO2) ou zircônia, é um óxido branco cristalino de
zircônio, descoberto pelo químico alemão Martin Heinrich Klaproth em 1789 e
isolado pelo químico suéco Jöns Jakob Berzelius em 1824. A zircônia é obtida a
partir do mineral zircão (ZrSiO4) ou da badeleíta, cuja composição é de 80% ZrO2 e
20% de TiO2, HfO2, SiO2 e FeO3, sendo esta última a forma mais frequente no Brasil
(MALAGUTI, 2011).
Pura, a zircônia tem alto ponto de fusão e baixa condutibilidade térmica. É
polimórfica em pressão ambiente, apresentando três fases cristalográficas, em
diferentes temperaturas até seu ponto de fusão: (MALAGUTI, 2011).

1,170 °C
MONOCLÍNICA

2,370 °C
TETRAGONAL

2,689 °C
CÚBICA
LÍQUIDA

Na fase tetragonal se apresenta estável entre 1.170 °C e 2.370 °C. Ne sta fase
é que a cerâmica apresenta as melhores propriedades mecânicas (MALAGUTI,
2011).

Zircônia estabilizada.

A estabilização da zircônia pode ocorrer de maneira parcial ou total,
dependendo da quantidade de óxidos estabilizantes adicionados. Muitos óxidos, tais
como, óxido de magnésio (MgO), óxido de ítrio (Y2O3), óxido de cálcio (CaO) ou
óxido de cério (Ce203), quando adicionados à zircônia permitem estabilizar as fases
tetragonal e/ou cúbica em temperatura ambiente (MALAGUTI, 2011).
Exemplificando, zircônia totalmente estabilizada (CSZ) será produzida quando
mais que 16 mol% de CaO, 16 mol% de MgO ou 8 mol% de Y2O3 forem adicionados
à ZrO2, e esta estabilização se dará em forma cúbica. Quando pequenas
quantidades forem adicionadas o resultado será uma zircônia parcialmente
estabilizada (PSZ) também conhecida como policristais de zircônia tetragonal (TZP)
(MALAGUTI, 2011).
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Zircônia parcialmente estabilizada por óxido de ítrio (Y-TZP).

Ocorre quando 2 a 3 mol% de óxido de ítrio (Y2O3) é adicionado, resultando
em um material que exibe baixa porosidade e alta densidade. Também apresenta
outras propriedades interessantes, como: alta resistência e tenacidade à fratura,
resistência ao desgaste e à corrosão em ácidos e álcalis, baixa condutividade e
condutibilidade térmica, boa fricção e comportamento não-magnético, módulo de
elasticidade semelhante ao aço e coeficiente de expansão térmica similar ao ferro.
No momento é a mais popular e frequente forma de zircônia comercializada em
odontologia (MALAGUTI, 2011).

Mecanismo de transformação Monoclínica - Tetragonal:

Como já citado anteriormente, a adição em menor quantidade de
componentes como cálcio (CaO), magnésio (MgO), ítrio (Y2O3) ou cério (CeO2)
pode estabilizar a fase tetragonal da zircônia em temperatura ambiente. Sob
estresse, a fase tetragonal (T) parcialmente estabilizada pode retornar à fase
monoclínica (M), com expansão volumétrica entre 3% e 5%. Esta alteração
dimensional, ao mesmo tempo que produz uma trinca, pode interrompê-la (não
impedí-la) por criar uma força compressiva ao redor das partículas que inibem a
progressão da fratura. A este fenômeno dá-se o nome de tenacificação por
transformação ou transformação martensítica (MALAGUTI, 2011).
A tenacidade à fratura, que proporciona esta habilidade da zircônia em
interromper trincas, é a mais alta dentre os materiais cerâmicos, estando entre 9 e
10 MPa m1/2 (OZCAN et al., 2011) e imita o que ocorre nos dentes naturais, cujas
inúmeras trincas presentes no esmalte são interrompidas quando chegam na junção
amelo-dentinária. Além da alta tenacidade à fratura de 9 a 10 Mpa-m1/2 (OZCAN et
al., 2011; KURIYAMA et al., 2011; MONACO et al., 2011), apresenta alta resistência
inicial de 2000 N (OZCAN et al., 2011; MONACO et al., 2011), resistência flexural de
900 - 1400 MPa (SAILER et al., 2007; ATTIA, 2011; KURIYAMA et al., 2011; PHARK
et al., 2009) e resistência a compressão de 2000 MPa. Comparativamente, suas
propriedades mecânicas correspondem aproximadamente ao dobro das encontradas
em alumina, que também é um material cerâmico sem fase vítrea, e ao triplo das
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encontradas no dissilicato de lítio que ainda tem pouca fase vítrea (OZCAN et al.,
2011; MALAGUTI, 2011).
NobelProceraTM ZIRCONIA

Foi entre os anos de 1983 e 1987 que o cirurgião-dentista e engenheiro Matts
Andersson (Suécia), inspirado no trabalho de Per-Ingvar Branemark que conseguiu a
fabricação de implantes de titânio, idealizou a construção de coroas utilizando esse
mesmo material considerando a excelente biocompatibilidade, mas decepção
chegou

quando

descobriu

a

grande

dificuldade

de

fundir

o

titânio

e,

consequentemente, a considerável falta de precisão para fabricar infraestruturas. Em
vista destes problemas próprios do material e da sua manipulação, Andersson
desenvolveu um método que, utilizando “micro-maquinarias”, é possível produzir
infraestruturas com alta precisão e a escala industrial. Em 1984 o primeiro protótipo
dessa máquina estava pronto. Em 1987, Andersson entrou em contato com a
Nobelpharma, em Gotemburgo, na Suécia (que em 1996 mudou para Nobel
Biocare), precisando de uma parceria industrial. Em janeiro de 1988, a Nobelpharma
comprou o projeto “Procera” dele. Andersson continuou trabalhando com a empresa
e em 1991 a primeira coroa Procera AllCeram com infraestrutura de “alumina” foi
produzida. Logo depois, em 1992 a Nobelpharma se uniu à Sandvik AB para
melhorar o desenvolvimento das cerâmicas para odontologia, e em 1993 a nova
tecnologia

dos

“scanners”

foi

introduzida

ao

processo

de

produção

(FRANCISCHONE et al., 2002; NOBEL BIOCARE, 2011).
Atualmente, o sistema chama-se NovelProceraTM (desde 2008) e utiliza o
sistema CAD/CAM. A tradução textual do termo CAD/CAM (Computer Aided
Desing/Computer

Aided

Manufacturing)

significa

“Projeto

Ajudado

por

Computador/Fabricação Ajudada por Computador”. Define-se como o uso de
programas de desenho gráfico computadorizado ou “softwares” específicos para
projetar uma estrutura que, posteriormente, passará pelo processo de fabricação
controlado e realizado integramente por computador.
A fabricação das infra-estruturas apresenta a seguinte seqüência: O modelo
em gesso é inicialmente “scaneado”, um arquivo digital é criado reproduzindo o
modelo no computador onde o protético vai marcar as margens da preparação, esta
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informação digital é enviada via internet a uma planta de produção da Procera
Sandvik AB localizadas em Estocolmo (Suécia), Mahwah (EUA), Tóquio (Japão) ou
Quebec (Canada). Na planta de produção será reproduzido o modelo com um
aumento no tamanho a fim de compensar a contração que a alumina (20%) e a
zircônia (20-25%) (MAY et al., 2010), irão sofrer pelo processo de sinterização. Uma
infraestrutura altamente resistente é feita sobre este modelo com Óxido de Zircônia
por um processo de pré-sinterização (conhecido como estágio verde) elevando a
temperatura até antes da sinterização. Neste ponto, esta infraestrutura é desgastada
até atingir proporcionalmente a espessura e desenho desejáveis indicadas pelo
cirurgião dentista. Depois esta infraestrutura é levada ao forno para atingir a
sinterização total ou caso da zircônia a estabilização. Durante este ciclo, as
infraestruturas de alumina sofrem contração de 20% no volume até atingir as
dimensões do modelo de trabalho original (FRANCISCHONE et al., 2002; NOBEL
BIOCARE, 2011, ODÉN et al., 1998; SADAN et al. 2005). As infraestruturas, após
controle de qualidade, são enviadas de volta ao laboratório dental de origem por
correio, onde a aplicação da porcelana de revestimento é feita pelo protético. A
combinação entre a precisão do computador e a arte do protético faz que o sistema
NovelProceraTM proporcione restaurações de alta qualidade. (FRANCISCHONE,
2002; NOBEL BIOCARE, 2011; SADAN, 2005).
Assim o sistema NobelProceraTM tem melhorado largamente a idéia original
de Andersson, introduzindo alta tecnologia na fabricação das infraestruturas para
próteses fixas e, oferecendo essencialmente, maior tempo para o trabalho artístico
dos protéticos, aproveitando o tempo que demoravam em fazer a infraestrutura,
considerando que este trabalho artístico não pode ser ainda realizado de forma
industrial (BRUNTON et al., 1999). Segundo os próprios fabricantes, as vantagens
que o sistema NovelProceraTM oferece tanto para pacientes como para os dentistas
são (NOBEL BIOCARE , 2011):
- Próteses mais duras e resistentes.
- Acabamento e brilho mais natural.
- Excelente precisão para coroas, facetas, encaixes e pontes.
- Tempo curto de produção.
- Maior rentabilidade para os laboratórios e os dentistas.
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A coroa de NobelProceraTM Zircônia é composta de uma infraestrutura de
zircônia tetragonal parcialmente estabilizada com Ítrio biocompatível (Y-TZP)
coberto por porcelana dental convencional.
Como foi visto anteriormente, ao comparar suas propriedades mecânicas
correspondem aproximadamente ao dobro das encontradas com alumina. Por
exemplo, a resistência flexural desta zircônia está entre 900 e 1400 MPa (SAILER et
al., 2007; ATTIA, 2011), a alumina do sistema NobelProcera® AllCeram que também
é um material cerâmico sem fase vítrea tem entre 670 ± 30 Mpa (SADAN, 2005), ou
exatamente 687 Mpa segundo PALLIS et al. (2004). O dissilicato de lítio tem em
media 400 Mpa, valor um terço menor ao da zircônia. O InCeram Zircônia resiste até
620 Mpa (PALLIS et al., 2004).
Ao falar da adaptação marginal, alguns autores coincidem em que as
restaurações feitas com este sistema apresentam os melhores valores de adaptação
marginal e os valores mais baixos de discrepância vertical quando comparados com
outros sistemas “livres de metal” como o IPS Empress 2 (Dissilicato de lítio) e o In
Ceram Alumina (QUINTAS et al., 2004; MAY et al., 1998) e a zircônia Ceramill da
Amann Girrbach (GRENADE et al., 2011).

2.2 Cimentos Resinosos

Origem

O estudo dos materiais odontológicos pode ser didaticamente organizado em
quatro categorias de materiais: os metais, as cerâmicas, os polímeros e os
compostos. Os materiais compostos são misturas físicas de metais, cerâmicas e/ou
polímeros. O objetivo de um material composto é misturar as características das
partes constituintes para obter um material com propriedades intermediárias e, com
isso, tirar vantagem das melhores propriedades de cada fase. Uma mistura clássica
utilizada para restaurações dentárias envolve partículas de cerâmica misturadas com
uma matriz polimérica, constituindo a resina composta (ANUSAVICE, 2005; BAYNE;
2002; COMBE, 1999).
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A partir de estudos da estrutura e das propriedades físico-químicas dos
materiais, realizados nas décadas 50 e 60; foram desenvolvidos materiais estéticos
a base de resina. BOWEN em 1956 fez uma combinação entre a resina epóxica e a
resina acrílica restauradora a base de metacrilato, unindo as propriedades dos dois
materiais. Da resina epóxica, a baixa alteração dimensional e, da acrílica, a rápida
velocidade de polimerização. Esse novo material passou a ser denominado “Resina
de Bowen” ou Bis-GMA, por ser o produto da reação química entre bisfenol A e
glicidil metacrilato. (ANUSAVICE, 2005; DIAZ-ARNOLD, 1999)
Em 1962, o mesmo pesquisador, na tentativa de melhorar as propriedades
físicas das resinas acrílicas, desenvolveu um método de incorporação de partículas
inorgânicas à matriz de polímero orgânico. Este método baseava-se na cobertura da
partícula de sílica com um agente anfótero vinil silano. Esse agente promovia a
adesão entre a fase orgânica e a inorgânica da resina composta, resultando em
redução da contração de polimerização, diminuição do coeficiente de expansão
térmica, aumento da resistência à compressão e aumento da dureza (PHILLIPS,
1969).
Devido a esta mistura heterogênea de fases orgânica e inorgânica, ao invés
de serem apenas uma combinação de resinas, estes materiais, segundo a ADA
(1998), são mais bem definidos como “compostos à base de resina”.
Os cimentos resinosos existem desde o inicio dos anos 50, com sua
formulação inicial baseada no polímero de metacrilato de metila; mas devido à
micro-infiltração e às limitadas características de manipulação, esses cimentos
tiveram um uso limitado. Entretanto, com a aplicação da técnica do ataque ácido
para unir a resina ao esmalte (BUONOCORE, 1955), com o desenvolvimento das
resinas compostas (BOWEN, 1956, 1962 e 1963), e a descoberta de novas
moléculas e técnicas de união com os diferentes substratos, foi desenvolvida uma
variedade de cimentos resinosos com desempenho clínico bastante satisfatório
(DIAZ-ARNOLD, 1999; DeGOES, 1998; INOKOSHI, 1993, PAMEIJER, 1992,
PRAKKI, 2001, ROSENSTIEL, 1998).
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Os cimentos resinosos são variações de resinas de Bis-Gma e outros
metacrilatos. A base composicional dos cimentos resinosos é um sistema
monomérico Bis-GMA (Bisfenol - A metacrilato de glicidila) ou UEDMA (Uretano
dimetacrilato) em combinação a monômeros de baixa viscosidade (TEGDMA,
EGDMA), além de cargas inorgânicas (lítio, alumínio e Oxido de silício) tratadas com
silano (agentes de união), (ANUSAVICE, 2005; DIAZ-ARNOLD, 1999). Para
completar a composição, a resina aglutinante foi combinada com partículas
cerâmicas e sílica coloidal. As partículas inorgânicas se apresentam nas formas
angulares, esféricas ou arredondadas, com conteúdo de peso variando entre 36 a
77% e diâmetro variável entre 10 a 15 µm, dependendo do produto (DIAZ-ARNOLD
et al., 1999; INOKOSHI et al., 1993).
Estes cimentos apresentam menor percentual volumétrico de partículas
incorporadas à matriz orgânica com o objetivo de adequar sua viscosidade às
condições específicas e desejáveis de cimentação, sendo esta a principal diferença
com as resinas compostas para restauração (DeGÓES, 1998).
Atualmente os cimentos resinosos proporcionam um grande número de
indicações. Podem ser aplicadas para colagem de “brackets” ortodônticos, próteses
adesivas e sob restaurações fixas parciais ou totais. (PRAKKI et al., 2001).
Em 1998, ROSENSTIEL et al., relataram alguns aspectos importantes
relacionados aos cimentos de uso odontológico e aos agentes resinosos de fixação.
Ressaltaram que o cimento de fosfato de zinco é considerado o cimento mais
popularmente utilizado, tendo como principais desvantagens a solubilidade e a falta
de adesão e que estes problemas não estariam presentes utilizando sistemas
resinosos

de

fixação.

Sobre

os

sistemas

resinosos,

ressaltaram

que

a

biocompatibilidade estaria diretamente relacionada ao grau de conversão dos
monômeros em polímeros. As causas de irritação pulpar e sensibilidade pósoperatória que ocorrem frequentemente estariam associadas provavelmente a erros
de técnica, como consequência de contaminação bacteriana ou ressecamento da
dentina. Comentaram ainda, que um agente de fixação ideal deveria prover uma
união estável entre a estrutura dentária e a restauração, e, através da sua
resiliência, aumentar a resistência à fratura da restauração.
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Cimentos resinosos apresentam maior resistência flexural e compressiva,
segundo PIWOWARCZYK et al, 2003. Um cimento resistente distribui melhor as
tensões, tem uma menor probabilidade de falha e grande possibilidade de atingir o
sucesso clínico. Biocompatibilidade, sensibilidade pós-operatória, desempenho
clínico, estética e facilidade de trabalho são outros fatores a serem considerados na
escolha de um cimento.
Em 1996 SÖDERHOLM et al., afirmaram que o sucesso de uma fixação
adesiva depende da união química com a superfície interna da restauração.
Também relataram que os sistemas de fixação resinosos são menos solúveis na
cavidade oral que a maioria dos cimentos odontológicos e que associados aos
resultados clínicos e laboratoriais alcançados é possível sua crescente difusão.
Ressaltaram a importância da configuração cavitária (fator C) na contração de
polimerização a na geração de estresse na interface adesiva.
No mercado odontológico podemos encontrar atualmente cimentos resinosos
de polimerização química e dual.
Quando é utilizada uma restauração de porcelana que possui uma
infraestrutura cerâmica, a tendência na hora da cimentação é utilizar cimentos
resinosos de ativação química, já que a passagem de luz através deste tipo de
reforço é consideravelmente diminuída e não é suficiente para produzir uma ativação
total dos agentes fotossensíveis do cimento, comprometendo o grau de
polimerização (SADAN, 2005).
Já os cimentos resinosos que apresentam polimerização dual, foram
desenvolvidos para serem utilizados sob restaurações estéticas sem infraestrutura,
pois estes materiais restauradores permitem a passagem de luz, que é responsável
por parte da polimerização, cabendo à reação química a função de complementá-la
em regiões profundas de difícil acesso à luz (PAMEIJER et al., 1992).
Em 1996 SÖDERHOLM et al., salientaram que na fixação de incrustações
estéticas, onde a espessura e a opacidade da restauração dificultam a difusão de
luz, os agentes de fixação de eleição ainda deveriam ser de polimerização dupla.
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Classificação

Segundo a especificação nº 27 (ANSI/ADA ISO 4049), esses cimentos podem
ser classificados pelo modo de polimerização, que pode ser através de reações
químicas, fotoativadas ou da combinação de ambas (dual). Contudo, esta
classificação limitada, categoriza os cimentos unicamente pelo mecanismo de
polimerização e não descreve o esquema de adesão ou união que utilizam. A
maioria dos autores recentemente vem utilizando outra classificação, baseada no
mecanismo que os cimentos utilizam para se unir às estruturas dentarias. Assim a
classificação é a seguinte:

1.

Cimentos de condicionamento total (Total-Etch cements): Utilizam o

condicionamento ácido total das estruturas dentarias com ácido fosfórico com a
posterior aplicação de um adesivo para se unir às estruturas dentarias. Esta
categoria proporciona a maior resistência de união entre o cimento e o dente, mas
também precisa de mais passos clínicos para realizar a cimentação. Esta técnica de
cimentação em vários passos é complexa e consequentemente pode comprometer a
efetividade e qualidade da cimentação a longo prazo. Estes cimentos assim como os
adesivos utilizados podem ter polimerização dual ou só ser fotopolimerizáveis.
Alguns exemplos destes cimentos são RelyX ARC (3M ESPE), Variolink II (IvoclarVivadent), Choice 2 (Bisco) e Calibra (Dentsply).
2.

Cimentos auto-condicionantes (Self-Etching cements): estes cimentos

utilizam um primer autocondicionante para preparar as superfícies dentarias e o
cimento preparado é aplicado sobre o primer. As forças de união destes cimentos
são quase tão fortes quanto aos dos cimentos de condicionamento total. Alguns
exemplos são o Panavia (Kuraray America) e o Multilink (Ivoclar-Vivadent).
3.

Cimentos auto-adesivos (Self-Adhesive cements): são os cimentos

mais modernos de todos. Normalmente são de polimerização dual e não precisam
de condicionamento ácido, primers ou algum agente que propicie a união com as
superfícies dentarias. Os valores de resistência de união variam amplamente entre
as diferentes marcas comerciais, e geralmente são inferiores quando comparadas
aos cimentos de condicionamento total. As marcas comercias mais conhecidas são
RelyX Unicem (3M ESPE), RelyX U100 (3M ESPE), RelyX Unicem 2 Automix (3M
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ESPE, lançado em setembro de 2010), BisCem (Bisco), Smart Cem 2 (Dentsply
Caulk), Maxcem Elite (Kerr) e SpeedCEM (Ivoclar-Vivadent).

2.3 União entre Cimentos Resinosos e Zircônia.

2.3.1. Adesão dos cimentos resinosos: Mecanismos de união.

A união dos cimentos resinosos às estruturas dentarias acontece da mesma
forma como para as resinas compostas, dependendo do tipo de cimento utilizado
segundo a classificação descrita anteriormente. A adesão ao esmalte ocorre através
de um imbricamento micromecânico da resina aos cristais de hidroxiapatita
condicionadas previamente ou auto-condicionadas. A adesão à dentina é obtida pela
infiltração do adesivo dentinário dentro da dentina condicionada previamente ou
auto-condicionada, produzindo um imbricamento micromecânico, abaixo da camada
hibrida ou zona de interdifusão da resina (CRAIG et al., 2002; DIAZ-ARNOLD et al.,
1999).
A inclusão, na matriz orgânica dos cimentos resinosos, de metacrilatos de
ácido

fosfórico

multifuncionais,

metacrilatos

fosfatados

ou,

simplesmente,

monômeros ácidos que interatuam com a hidroxiapatita das estruturas dentarias
propiciou o surgimento dos cimentos resinosos auto-adesivos.
Como foi visto anteriormente, estes são os mais modernos e foram
introduzidos no mercado pouco menos de 10 anos atrás (BURGUESS et al., 2010).
Estes cimentos foram projetados para superar as limitações dos cimentos
tradicionais e resinosos simplificando o processo de adesão dos cimentos resinosos
de condicionamento total e dos auto-condicionantes (BURGUESS et al., 2010).
Os monômeros ácidos tem um pH abaixo de 2 e, como acontece nos
adesivos auto-condicionantes, ao entrar em contato com a agua ou a umidade do
dente, reagem com a hidroxiapatita podendo alcançar valores de resistência de 13
Mpa com a dentina e 16 Mpa com o esmalte (BURGUESS et al., 2010)
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É importante ressaltar que para as estruturas dentarias, os valores de
resistência adesiva dos cimentos auto-adesivos variam amplamente entre as
diferentes marcas comerciais mas, de forma geral, são menores aos cimentos de
condicionamento total (BURGUESS et al., 2010). Em contraparte, ATTIA et al.,
(2011) e BEHR et al., (2011), sugerem valores de resistência de união ao
cisalhamento entre 10 e 13 Mpa como aceitáveis clinicamente.
A adesão dos cimentos resinosos com as cerâmicas odontológicas ainda é
motivo de infinidade de estudos, primeiramente pela grande quantidade de
cerâmicas existentes no mercado, cada uma apresentando composições diferentes
e, por conseguinte, precisando de diferentes condutas para melhorar a união a estes
cimentos. (DIAZ-ARNOLD, 1999, MEDINA-VALDIVIA, 2005; SADAN, 2005).
O comportamento dos cimentos auto-adesivos com as estruturas dentárias
faz com que também tenham melhores valores de resistência de união à estruturas
de zircônia, quando comparados a outro cimento qualquer, podendo ser a reação
com as estruturas dentárias a mesma para a superfície da zircônia (OYAGUE et al.,
2009; ABO-HAMAR et al., 2005; NORTHDURFT et al., 2009). Porém, não há relatos
na literatura que expliquem detalhadamente como esta interação acontece
(BURGUESS et al., 2011; OYAGUE et al., 2009; BEHR et al., 2009).
Revisando as publicações dos últimos anos encontramos uma grande
quantidade de artigos que avaliam a interação de inúmeros cimentos resinosos com
a Zircônia parcialmente estabilizada por óxido de ítrio (Y-TZP), o aumento de
pesquisas nesta linha é evidente desde o ano 2008. É possível que este aumento
seja pela maior presença de marcas comerciais que oferecem infraestruturas de
zircônia, evidentemente pelo sucesso clínico que esta representa, e pela evolução
dos cimentos resinosos até os atuais cimentos resinosos auto-adesivos. Diversas
pesquisas têm procurado a melhora da união mecânica e micromecânica destas
infraestruturas aos cimentos resinosos, testando diversos agentes e tratamentos de
superfície, sem chegar a um consenso (OZCAN et al., 2011, FOXTON et al., 2011;
ATTIA, 2011; URAL et al., 2011; DIAZ DE SOUZA et al., 2011; MATINLINNA et al.,
2011; ROSENTRITT et al., 2011; ATTIA

et al., 2011; KURIYAMA et al., 2011;

MONACO et al., 2011; BEHR et al., 2011; PASSOS et al., 2010; AKYL et al., 2010;
ZHANG et al., 2010; YUN et al., 2010; SHAMIN et al., 2010; KITAYAMA et al., 2010;
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MAY et al., 2010; BLATZ et al., 2010; YANG et al., 2010; MIRMOHAMMADI et al.,
2010; ZHANG et al., 2010; URAL et al., 2010; QEBLAWI et al., 2010; PHARK et al.,
2009; LEHMANN et al., 2009; KITAYAMA et al 2009; OYAGUE et al., 2009; CAPA et
al., 2009; KERN et al., 2009; LINDGREN et al., 2008; RE et al., 2008.)

2.3.2. Tratamentos de superfície para zircônia.

Os tratamentos de superfície podem ser divididos em dois tipos: tratamentos
mecânicos e tratamentos químicos.

Tratamentos mecânicos.

Para melhorar a união dos cimentos resinosos com a superfície cimentante
(interna) da restauração, alguns autores recomendam o jateamento com óxido de
alumínio (Al2O3) com diferentes tamanhos de partículas que vão de 30 ate 250 µm
(OZCAN et al., 2011; PALACIOS et al., 2006) aumentando assim as microretenções
e a área de contato com o material cimentante. (OZCAN et al., 2011, FOXTON et al.,
2011; ATTIA, 2011; URAL et al., 2011; DIAZ DE SOUZA et al., 2011; MATINLINNA
et al., 2011; ROSENTRITT et al., 2011; ATTIA et al., 2011; KURIYAMA et al., 2011;
MONACO et al., 2011; BEHR et al., 2011).
O problema do jateamento está em que dependendo da intensidade, tempo e
tipo de partículas usadas poderá desenvolver microfissuras nas estruturas de
zircônia ou de alumina, não necessariamente aparentes no início, comprometendo a
resistência à fadiga. (THOMPSON et al., 2004; ZHANG et al., 2006). Quando
submetidos à fadiga, as pequenas imperfeições podem ter mais peso do que
qualquer efeito compensatório de reforço (transformação Monoclínica – Tetragonal).
Segundo estes autores o dano ocasionado pelo jateamento é comparado a danos
ocasionados por excesso de carga ou compressão em uma região específica, ou
igual a uma marca feita por puncionamento a leve pressão, ocasionando pequenas
trincas que com o tempo irão se unindo levando à fratura das coroas após algum
tempo em função na cavidade bucal (THOMPSON et al., 2004; ZHANG et al., 2006).
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Uma alternativa viável pode ser o uso do jato de oxido de alumínio de 50 µm
com o MicroEtcher model II (Danville, California–EUA) que é utilizado no consultório
dental e pode ser menos agressivo à zircônia por utilizar partículas de menor
tamanho e menor pressão de ar, diferente do que é utilizado no laboratório protético.
Também remove as camadas superficiais contaminadas ao mesmo tempo em que
cria rugosidade superficial e aumenta a energia e a área de superfície facilitando a
microretenção do agente cimentante (ATTIA et al., 2011; OZCAN et al., 2011;
PASSOS et al., 2010; OYAGUE et al., 2009; PALACIOS et al., 2006).
Existem vários autores que também recomendam o jateamento com
partículas de sílica ou partículas de oxido de alumínio recobertas com sílica, técnica
conhecida como “sílica coating”, que normalmente utiliza partículas de 30 , 50 ou
110 µm de diâmetro (ATTIA et al., 2011; OZCAN et al., 2011; BLATZ et al., 2007;
ATSU et al., 2006; BLATZ et al., 2003). Porém existem evidencias na literatura que
demonstrariam que não há diferença significante entre o jato com partículas de sílica
e o jato com partículas de oxido de alumínio (ATTIA, 2011; OYAGUE et al., 2009;
KERN et al., 2009; UO et al., 2006; MATINLINNA et al., 2006).

Tratamentos químicos.

Vários agentes de união ou primers cerâmicos tem sido introduzidos no
mercado nos últimos anos para melhorar a união química dos cimentos resinosos
com as estruturas de zircônia, principalmente primers que contém monômeros
ácidos, como o monômero de ácido fosfónico ou de ácido carboxílico (ATTIA, 2011).
Algumas marcas comerciais como o MULTILINK® proporcionam dentro do kit
do cimento um primer especifico para zircônia, como é o caso do Metal/Zircônia
Primer®, a base de metacrilatos ácidos indicado unicamente para este cimento.
Segundo o fabricante este primer é constituído por um acrilato do acido fosfônico e
agentes metacrilatos de ligação cruzada em uma solução orgânica, mas a reação
que acontece com a zircônia não é descrita na literatura.
O Silano é considerado outro agente de união, mas este não tem interação
com a zircônia porque esta não apresenta fase vítrea. O uso do silano é indicado na
cimentação de porcelanas a base de sílica, como são as feldspáticas ou quando as
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superfícies recebem jateamento com partículas de sílica (sílica coating) (BLATZ et
al., 2007; SADAN et al., 2005; BLATZ et al., 2003). Ainda assim, há evidencia
cientifica que o silano aprimora a adesão pelo simples fato de melhorar o
molhamento e, consequentemente, o contato entre o cimento e a superfície da
zircônia (OLIVEIRA et al., 2011; BARGHI, 2000). Desta forma seria possível que
qualquer agente de união, por exemplo um adesivo dentinário, possa também
melhorar o molhamento da superfície e o contato do cimento com a zircônia quando
o jato de oxido de alumínio é utilizado. Ao mesmo tempo, é uma opção disponível e
accessível para o clínico no consultório dental.

2.3.3 Testes laboratoriais de resistência de união

Nos últimos anos, diversos trabalhos foram realizados buscando aumentar a
resistência de união dos cimentos resinosos às infraestruturas a base de zircônia,
principalmente avaliando diferentes tratamentos superficiais mecânicos e químicos.
Vários ensaios laboratoriais são frequentemente realizados para avaliar a
resistência de união entre dois materiais, sejam estes iguais ou diferentes
(ANUSAVICE, 2005; BAYNE, 2002).
Ao longo dos anos, os dois métodos de avaliação da resistência adesiva
mais utilizados foram a resistência ao cisalhamento e à tração. (OZCAN et al., 2011,
ATTIA et al.,2011; DeHOFF et al., 1995; DUNN et al., 2001; ØILO et al., 1993).
Entretanto, há uma grande variação dos resultados obtidos com um mesmo sistema
restaurador em diferentes laboratórios e pesquisas, muitas vezes utilizando métodos
semelhantes de tração ou cisalhamento. (URAL et al., 2011; ABO-HAMAR et al.,
2005; ARAUJO et al., 1989; CARDOSO et al., 2003; DeHOFF et al., 1995;
PIWOWARCZYK et al., 2005, SAHAFI et al., 2003)
Revisando os testes utilizados para avaliar a resistência de união entre
cimentos resinosos e zircônia dos últimos anos, os testes de cisalhamento superam
longamente aos testes de tração ou outros testes (URAL et al., 2011; OZCAN et al.,
2011; MATINLINNA et al., 2011; KURIYAMA et al., 2011; MONACO et al., 2011;
BEHR et al., 2011; PASOS et al., 2010; AKIL et al., 2010; ZHANG et al., 2010; YUN
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et al., 2010; MAY et al., 2010; BLATZ et al., 2010; URAL et al., 2010; QEBLAWI et
al., 2010; PHARK et al., 2009; CAPA et al., 2009; CARVALHO, 2009; SCAFFA,
2009; LINDGREN et al., 2008, OZCAN 2008; RE et al.,2008; MEDINA-VALDIVIA,
2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007).
Para os testes de cisalhamento existem duas variações: 1. O teste realizado
com ponta em forma de faca e; 2. O método de tração por cisalhamento, realizado
com uma alça de fio de aço (CARVALHO, 2009; SCAFFA, 2009; MEDINAVALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007). Para determinar o acúmulo de
estresse em interfaces adesivas, DeHOFF et al. (1995), comparam através de
análise de elemento finito tridimensional os dois métodos de cisalhamento. Os
autores demonstraram que o método de tração por cisalhamento (alça de fio de aço)
exerce

menor

proporcionando

concentração

de

uma

distribuição

melhor

estresse

próximo
de

forças.

da

interface

Entretanto,

adesiva,
devido

à

concentração de forças, todos os métodos de cisalhamento subestimam o valor de
resistência adesiva.
DUNN et al., (2001) avaliaram se o método de cisalhamento com alça de fio
ortodôntico produzia resultados diferentes do método de resistência flexional de
quatro pontos, concluindo que, apesar da resistência ao cisalhamento ter sido menor
que a resistência flexional, não houve diferença estatística significante na resistência
adesiva para nenhum dos métodos, demonstrando que ambos podem ser utilizados
para avaliar interface adesiva.
Finalmente, CARDOSO et al. em 2003, analisaram a resistência ao
cisalhamento de dois adesivos através dos dois métodos: alça de fio ortodôntico e
ponta de faca, concluindo que a desproporção quantitativa entre as magnitudes de
adesão para cada sistema adesivo foi mantida. Houve correlação significativa entre
os valores de resistência obtidos com os dois testes.
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3 PROPOSIÇÃO

O propósito deste trabalho foi avaliar, através de testes de cisalhamento, a
influência de agentes de união, do jateamento com óxido de alumínio e da
associação deles, na resistência adesiva de dois diferentes cimentos resinosos às
estruturas de zircônia.
Os objetivos específicos são:
•

Comparar os valores de resistência de união à zircônia entre um
cimento resinoso auto-condicionante de polimerização química, um
cimento resinoso auto-adesivo polimerizado quimicamente e o mesmo
cimento resinoso auto-adesivo polimerizado de forma dual.

•

Avaliar a influência de agentes de união específicos para cada cimento
(primer ou adesivo), na resistência adesiva dos cimentos resinosos à
zircônia.

•

Avaliar a influência do jateamento com oxido de alumínio na
resistência adesiva dos cimentos resinosos à zircônia.

•

Avaliar a influência da associação do jateamento e dos agentes de
união na resistência adesiva dos cimentos resinosos à zircônia.

4 Material e
Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Materiais
Quarenta Corpos de NobelProceraTM Zircônia constituídos de zircônia
tetragonal parcialmente estabilizada com ítrio biocompatível (Y-TZP), foram
confeccionados pela Nobel Biocare (Suécia) em formato cilíndrico, tendo largura de
3,5mm e comprimento de 16mm. A base teve a largura aumentada favorecendo o
manuseio e a identificação dos extremos (base-topo) - Figura 4.1.

(A) Topo

(B) Base

Figura 4.1 – Materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. Cilindro de
zircônia de 16mm de comprimento. (A) topo do corpo-de-prova com 3,5mm de
diâmetro; (B) base do corpo-de-prova.

Um dos cimentos resinosos utilizados foi o Multilink® Sistem Pack (IvoclarVivadent) (Figura 4.2), que contém o cimento resinoso auto-condicionante de
polimerização química Multilink® e o primer para metal e zircônia Metal/Zirconia
Primer. Também foi testado o RelyX U100 (3M ESPE), cimento resinoso autoadesivo de polimerização dual (Figura 4.3A) e, na ausência de um primer especifico
para zircônia da 3M-ESPE, utilizou-se o adesivo dentinário Adpertm Single Bond Plus
2 (3M-ESPE) (Figura 4.3B). Os materiais utilizados no desenvolvimento desta
pesquisa estão listados na Tabela 4.1 e nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3.
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Tabela 4.1 – Produto, fabricante, características e composição dos materiais utilizados no
desenvolvimento desta pesquisa.

PRODUTO

FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS

MULTILINK®

Ivoclar Vivadent

Cimento resinoso
auto-condicionante de
polimerização química.

(Liechtenstein)

COMPOSIÇÃO
Matriz orgânica de Bis-EMA
etoxilado, UDMA, Bis-GMA,
HEMA.
Partículas inorgânicas de
vidro de bário, trifluoreto de
itérbio, óxidos esferoidais
mistos. Tamanhos de 0.25 –
3.0 µm (media 0.9 µm).
Volume total de partículas
inorgânicas 39.7%

Metal/Zircônia
Primer®

Ivoclar –
Vivadent
(Liechtenstein)

Primer
para
metais e
zircônia.

Acrilato do ácido fosfônico e
agentes
metacrilatos
de
ligação cruzada em uma
solução orgânica.

RELY X U100 TM

3M ESPE
(Seefeld –
Germany)

Cimento resinoso autoadesivo de polimerização
dual

metacrilatos multifuncionais
de
ácido
fosfórico,
dimetacrilatos,
acetato,
estabilizador, iniciador.
Vidro em pó (glass powder),
sílica, pirimidina sustituida,
hidróxido
de
cálcio,
composto
de
peróxido,
pigmentos.

ADPERTM SINGLE
BOND PLUS 2

3M ESPE
(Sumaré –
Brasil)

Adesivo
dentinário

MicroEtcher model
II

Danville
(California–
EUA)

Jato de óxido
de alumínio

Partículas de óxido de
alumínio de 50 µm.

NobelProceraTM
Zirconia

Nobel Biocare
(Suecia)

Zircônia

Zircônia tetragonal
estabilizada com ítrio
biocompatível (Y-TZP)

HEMA, BisGMA,
dimetacrilatos e copolímeros
do ácido acrilico e itacônico.
Agua, etanol, canforquinona.
10% de nanopartículas de
sílica coloidal (em peso).
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Figura 4.2 – Materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. Cimento resinoso Multilink e o
Metal/Zirconia Primer no kit Multilink® Sistem Pack (Ivoclar – Vivandent).

A

Figura 4.3 – Materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa.
TM
A) Cimento resinoso RelyX U100 -3M ESPE.
B) Adesivo dentinário AdperTM Single Bond Plus 2 (3M ESPE).

B
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4.2 Confecção dos corpos-de-prova

4.2.1 Preparação dos cilindros de zircônia

Após obtenção dos 40 cilindros de NobelProceraTM Zirconia. O topo foi polido
por 10 segundos com lixas de granulações de 400, 600 e 1200, sob irrigação e
pressão manual em uma Politriz Metalográfica (APL4, Arotec) para obter um
polimento padrão na superfície. Este polimento possibilita a reutilização dos mesmos
cilindros para concretizar os 120 ensaios (n=40 ensaios para cada cimento testado).
Após o polimento os cilindros eram lavados em aparelho de ultra-som T14 (L&R
ultrasonic) por 3 minutos em agua deionizada. Logo, os 40 cilindros foram divididos
em 4 grupos (n=10) para receber um tratamento superficial diferente, definidos como
condições de superfície:
•

Condição 1 – superfície sem tratamento;

•

Condição 2 – superfície com primer ou adesivo;

•

Condição 3 – superfície com jateamento;

•

Condição 4 – superfície com jateamento mais primer ou adesivo.

Cada uma destas condições será utilizada com cada um dos três cimentos
resinos avaliados:
•

Cimento resinoso auto-condicionante polimerizado quimicamente:
Multilink® (Ivoclar-Vivadent).

•

Cimento resinoso auto-adesivo polimerizado quimicamente:
RelyX U100 (3M ESPE)

•

Cimento resinoso auto-adesivo polimerizado de forma dual:
RelyX U100 (3M ESPE)
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Na condição 1 o cilindro de zircônia não recebeu nenhum tratamento além do
polimento com as lixas 400, 600 e 1200.
Na condição 2, para o cimento resinoso Multilink® foi utilizado previamente o
primer para metal e zircônia Metal/Zirconia Primer aplicado com um microbrush em
uma fina camada e se deixou reagir por 180 segundos, em seguida foi aplicado um
leve jato de ar como o fabricante indica, para finalmente aplicar o cimento resinoso
por cima. Para o cimento resinoso RelyX U100, na ausência de um primer especifico
para zircônia fabricado pela mesma firma 3M-ESPE, utilizou-se o adesivo dentinário
Adpertm Single Bond Plus 2. Este foi aplicado com microbrush em uma fina camada,
aplicando um jato de ar para eliminar os excessos e favorecer a evaporação do
solvente por aproximadamente 15 segundos. Em seguida foi fotopolimerizado por 10
segundos com um aparelho de luz halógena (Ultralux, Dabi Atlante – Ribeirão
Preto/SP Brasil) que possui densidade de potência de 500mW/cm2 , checada
previamente com radiômetro.

Na condição 3, a superfície polida do cilindro de zircônia foi jateada com
partículas de óxido de alumínio de 50 µm durante 15 segundos a uma distância de
10mm e pressão de 2,5 bar, utilizando o aparelho MicroEtcher model II (Danville,
California–EUA). Em seguida, os cilindros eram lavados no aparelho de ultrassom
com água deionizada por 3 minutos.

Na condição 4, foram repetidas as condições 3 e 2 respectivamente em um
mesmo cilindro de zircônia.
Desta forma foram elaborados 12 grupos no total, correspondentes aos 120
ensaios realizados com os 3 cimentos resinosos, cada um testando as 4 condições
de superfície explicadas anteriormente, como se mostra em seguida na tabela 4.2.
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CIMENTO

MULTILINK

RELY X U100
Químico

RELY X U100
Dual

GRUPOS
•
•

Grupo 1 – superfície sem tratamento;
Grupo 2 – superfície com Metal/Zirconia Primer

•
•

Grupo 3 – superfície com jateamento;
Grupo 4 – superfície com jateamento e com Metal/Zirconia
Primer
Grupo 5 – superfície sem tratamento;
Grupo 6 – superfície com AdperTM Single Bond Plus 2
Grupo 7 – superfície com jateamento;
Grupo 8 – superfície com jateamento e com AdperTM
Single Bond Plus 2
Grupo 9 – superfície sem tratamento;
Grupo 10 – superfície com AdperTM Single Bond Plus 2
Grupo 11– superfície com jateamento;
Grupo 12– superfície com jateamento e com AdperTM
Single Bond Plus 2

•
•
•
•
•
•
•
•

Tabela 4.2 – Grupos formados para cada cimento em função da condição testada.

Com o objetivo de ilustrar a superfície da zircônia, foram feitas fotografias no
microscópio eletrônico de varredura MEV: JEOL / JSMT 220 A, na Faculdade de
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. As fotografias 4.1 – A,B e C
mostram a zircônia polida (condição 1) em aumentos de 35x, 350x e 1000x
respectivamente.
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FOTOGRAFIA 4.1 – A) Microscopia eletrônica de varredura de um espécime de zircônia polida com
lixas de granulação de 400, 600 e 1200, observado com aumento de 35x.

B) Aumento de 350x.

C) Aumento de 1000x.
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As fotografias 4.2 – A, B e C mostram a zircônia jateada (condição 3) em
aumentos de 35x, 350x e 1000x respectivamente.

FOTOGRAFIA 4.2 – A) Microscopia eletrônica de varredura representativa de um espécime de
zircônia jateada, observado com aumento de 35x.

B) Aumento de 350x.

C) Aumento de 1000x.
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As fotografias 4.3 – A, B e C mostram a zircônia jateada e após a aplicação do
Metal/Zirconia Primer (condição 4 para Multilink).

FOTOGRAFIA 4.3 – A) Microscopia eletrônica de varredura representativa de um espécime de
zircônia jateada e após aplicação do Metal/Zirconia Primer, observado com aumento de 35x.

B) Aumento de 350x.

C) Aumento de 1000x.
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As fotografias 4.4 – A, B e C para a zircônia jateada após a aplicação do
adesivo AdperTM Single Bond Plus2 (condição 4 para RelyX U 100).

FOTOGRAFIA 4.4 – A) Microscopia eletrônica de varredura representativa de um espécime de
zircônia jateada e com AdperTM Single Bond Plus 2, observado com aumento de 35x.

B)

Aumento de 350x.

C)

Aumento de 1000x.
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Uma vez aplicados os tratamentos específicos, os cilindros de zircônia foram
levados a um dispositivo metálico, composto de uma base, um braço e um “platô” ao
qual se acopla uma matriz bipartida de teflon (politetrafluoretano) fixada através de
um parafuso lateral (Figura 4.4 A e B). A matriz de teflon possuía um orifício central
com 3,5mm de diâmetro e 3,0mm de altura e dois pinos metálicos como guia para
uma única forma de encaixe (Figura 4.4 C e D). O orifício central desta matriz de
teflon foi dimensionado de tal forma que os valores obtidos em quilograma força (kgf)
após os ensaios mecânicos fossem os mesmos em mega Pascal (MPa), uma vez
que a área de superfície do espécime obtido correspondia ao fator de conversão
entre estas duas unidades, de acordo com ARAUJO, 1989; MUNKSGAARD, 1985;
MUNKSGAARD, 1984; ZIDAN, 1980.
Após a adaptação de cada cilindro de zircônia no dispositivo metálico e
encaixado sob a matriz de teflon, foi aplicado o cimento resinoso.

A
B

C

D

FIGURA 4.4 – Dispositivos utilizados para aplicação do cimento resinoso sobre a zircônia: (A) dispositivo metálico utilizado para posicionar os cilindros de cerâmica. (B) – matriz de teflon ajustada
ao dispositivo metálico, assentada e fixada através do parafuso lateral, com o cilindro de cerâmica em
posição. (C) – (D) matriz de teflon dividida em duas partes.
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4.2.2 Aplicação dos cimentos resinosos

O primeiro cimento utilizado foi o cimento resinoso auto-condicionante de
polimerização química Multilink®. Após ser dispensado e manipulado por 20
segundos, o mesmo foi aplicado sobre o corpo de zircônia já adaptado na matriz de
teflon. Para a remoção do corpo-de-prova foram esperados 8 minutos após a
manipulação para conseguir a polimerização total do cimento segundo o fabricante.
Ao utilizar o cimento resinoso auto-adesivo de polimerização dual, RelyX
U100 (3M ESPE), foram testadas duas diferentes condições. Inicialmente foi
utilizado em sua condição de cimento de polimerização química unicamente. Assim,
após a manipulação por 20 segundos e aplicação sobre o cilindro de zircônia, foram
esperados 8 minutos para a polimerização química acontecer, o corpo-de-prova foi
removido e imediatamente colocado em um frasco que não permite a passagem de
luz.
Na segunda condição, o RelyX U100 foi testado como cimento dual e foi
também fotopolimerizado. Deste modo, após a manipulação por 20 segundos e
aplicação sobre o cilindro de zircônia, o cimento será fotopolimerizado por 40
segundos com um aparelho de luz halógena (Ultralux, Dabi Atlante – Ribeirão
Preto/SP Brasil) que possui densidade de potencia de 500mW/cm2 , checada
previamente com radiômetro.
A Figura 4.5 mostra um cimento sendo dispensado (A), manipulado (B),
aplicado sobre o cilindro de zircônia (C) e finalmente, o corpo-de-prova formado pelo
cilindro de zircônia e o cimento resinoso polimerizado.
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A

C

B

D

FIGURA 4.5.
(A) – O cimento sendo dispensado.
(B) – Mistura do cimento por 20 segundos.
(C) - Aplicação do cimento resinoso sobre o cilindro de zircônia com espátula de inserção No.1
(D) – Corpo de prova finalizado.

4.3 Testes de cisalhamento

A confecção dos corpos-de-prova utilizados neste experimento foi realizada
em sala com umidade do ar e temperatura ambiente controladas. Assim, todas as
amostras foram confeccionadas sob temperatura de 23oC ± 1o e umidade relativa 50
± 5%.
Após a confecção, os corpos-de-prova foram mantidos imersos em água
deionizada por 24 horas em estufa a 37oC, e então submetidos ao teste de
cisalhamento sob força de tração, através de uma alça de fio ortodôntico passando o
mais próximo possível da interface adesiva, gerando estresse de cisalhamento, em
uma máquina de ensaios universal Emic, à velocidade de 0,5mm/min (Figura 4.6).
Para este teste, os corpos-de-prova foram montados em uma matriz de resina
epóxica desmontável confeccionada em um anel de PVC 3/4 (Tigre S. A. Tubos e
Conexões – Joinville – SC) de 12mm de altura aproximadamente, com uma
perfuração cilíndrico-circular de 3,6mm de diâmetro no centro, com a finalidade de
adaptar dos corpos-de-prova ao dispositivo de cisalhamento (ARAUJO, 1989),
(Figuras 4.6 e 4.7).

62 Material e Métodos

4.4 Planejamento estatístico

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, utilizando-se a
análise de variância (Anova) a dois critérios para constatar as diferenças entre os
grupos. Para determinar quais grupos apresentam diferenças estatisticamente
significantes foi empregado o teste de comparações múltiplas de Tukey (α=0,05).

A

B

C

FIGURA 4.6 – Maquina de ensaios universal Emic 2000. (A) - Na parte inferior está o dispositivo
metálico que estabiliza os corpos-de-prova à maquina de ensaios, no meio a alça de fio ortodôntico
em posição fixada à parte superior na maquina; (B) - corpo-de-prova em posição no dispositivo
metálico com a alça de fio ortodôntico que traciona o segmento de cimento resinoso induzindo
esforços de cisalhamento; (C) - momento em que o fio ortodôntico quebra a união entre o bloco de
cimento resinoso e a zircônia.

FIGURA 4.7 – Matriz de resina epóxica desmontável.
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5 RESULTADOS

As médias e os desvios-padrão dos resultados obtidos para os testes de
resistência ao cisalhamento estão demonstrados na figura 5.1 e na tabela 5.1, para
os Grupos 1 ao 12. Os valores individuais dos ensaios de resistência ao
cisalhamento para cada condição experimental, estão apresentados em Mega
Pascal (MPa) na seção de “Anexos”.

FIGURA 5.1 – Representação gráfica das médias de resistência ao cisalhamento em MPa.

G1: MS/T
G5: RQS/T
G9: RDS/T

012

G2: M+MZP
G6: RQ+Ad
G10: RD+Ad

G3: M+J
G7: RQ+J
G11: RD+J

G4: M+J+MZP
G8: RQ+J+Ad
G12: RD+J+Ad
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LEGENDA: MS/T - Multilink Sem tratamento; M - Multilink; MZP - Metal/Zirconia Primer; J Jateamento; RQS/T - RelyX U100 Químico Sem Tratamento; RQ - RelyX U100 Químico; Ad Adesivo; RDS/T - RelyX U100 Dual Sem Tratamento; RD - RelyX U100 Dual.
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TABELA 5.1 – Média e desvio-padrão (DP) da resistência adesiva sob esforços de cisalhamento, para
cada condição experimental (valores em MPa)

CIMENTO

GRUPOS

MULTILINK

RELY X U100
Químico

RELY X U100
Dual

(a,b,c,d,e,f)

MÉDIA ± DP

• Grupo 1 – superfície sem tratamento;
• Grupo 2 – superfície com Metal/Zirconia
Primer
• Grupo 3 – superfície com jateamento;
• Grupo 4 – superfície com jateamento e com
Metal/Zirconia Primer
• Grupo 5 – superfície sem tratamento;
• Grupo 6 – superfície com AdperTM Single
Bond Plus 2
• Grupo 7 – superfície com jateamento;
• Grupo 8 – superfície com jateamento e com
AdperTM Single Bond Plus 2
• Grupo 9 – superfície sem tratamento;
• Grupo 10 – superfície com AdperTM Single
Bond Plus 2
• Grupo 11– superfície com jateamento;
• Grupo 12– superfície com jateamento e com
AdperTM Single Bond Plus 2

0.76 a ± 0.216
1.682 a,b ±0.808
3.008 b ±0.804
7.682 e ±1.201
5.526 c,d ±0.677
3.029 b,c ±0.853
6.765 d,e ± 1.79
7.143 d,e ±2.253
6.532 d,e ±1.507
3.628 b,c ±1.822
7.59 e ±1.445
10.266 f ±1.411

Letras diferentes em uma mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante.
Letras iguais em uma mesma coluna indicam semelhança estatística.

Para verificar a diferença dos valores numéricos entre os grupos
experimentais foi aplicada a análise de variância (Anova) a dois critérios. Para
determinar quais grupos apresentavam diferenças estatisticamente significantes foi
empregado o teste de Tukey em nível de significância de 5%.
Após a análise de variância (Anova) a dois critérios determinou-se que houve
interação entre as variáveis cimento e tratamento.
O teste de Tukey em nível de significância de 5% e com um valor crítico de
2,019620

apontou

vários

resultados

significantemente

apresentados integramente na seção “Anexos”.

diferentes

que

são
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6 DISCUSSÃO

A principal preocupação dos cirurgiões dentistas da área restauradora e
reabilitadora é garantir a longevidade dos tratamentos proporcionando saúde bucal
duradoura a todos os pacientes. A indicação e uso de restaurações cerâmicas livres
de metal têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. A friabilidade das
porcelanas convencionais ou feldspáticas acarretou na necessidade de se utilizar
infraestruturas metálicas de reforço para diminuir o índice de fraturas e aumentar a
longevidade,

contudo

podendo

comprometer

as

características

estéticas.

Posteriormente, apareceram porcelanas reforçadas que, em certos casos e regiões
de menor esforço, poderiam ser bem utilizadas. Logo, surgiram as infraestruturas de
cerâmica totalmente reforçada a base de alumina, dissilicato de lítio e zircônia.
(OZCAN et al., 2011, FOXTON et al., 2011; SADAN et al., 2005).
Atualmente, O sistema NobelProceraTM Zircônia é um dos sistemas mais
utilizados no mundo para confecção de infraestruturas não metálicas a base de
zircônia e apresenta os melhores valores em testes de resistência à fratura sob
pressão (OZCAN et al., 2011, FOXTON et al., 2011), excelente adaptação marginal,
valores mais baixos de discrepância vertical e altos valores de resistência flexural
chegando a ser duas vezes maior que a alumina e até 3 vezes maior que o disilicato
de lítio (OZCAN et al., 2011, FOXTON et al., 2011; FRANCISCHONE et al., 2002;
QUINTAS et al., 2004; MAY et al., 1998).
Um dos problemas mais importantes relacionados às cerâmicas de reforço é
a perda da retenção por falha na cimentação, conhecida como a segunda causa
mais importante de falha das coroas tradicionais e pilares de próteses fixas, depois
da fratura da porcelana de cobertura (SCHWARTZ et al., 1970). Outro estudo
colocou as falhas na cimentação como a terceira mais importante causa de
reposição ou troca de coroas e próteses fixas convencionais, destacando que estas
falhas aconteceram, em média, apenas após 5,8 anos (WALTON et al., 1986).
O aparecimento das infraestruturas de zircônia trouxe consigo o aumento
deste problema. Estas infraestruturas e os agentes cimentantes resinosos
dificilmente conseguem, por si só, uma união química ou que seja suficientemente
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resistente, duradoura e estável a longo prazo. A diferença das porcelanas
feldspáticas é que estas podem ser condicionadas com ácido fluorídrico e com ajuda
de agentes de união (silano), conseguem união química e micromecânica aos
cimentos resinosos (OZCAN et al., 2011; SADAN et al., 2005). Assim, nos últimos
anos, diversas pesquisas têm procurado a melhora da união mecânica e
micromecânica destas infraestruturas aos cimentos resinosos, testando diversos
agentes e tratamentos de superfície, sem chegar a um consenso.
Os métodos de avaliação da resistência de união mais utilizados na literatura
foram a resistência ao cisalhamento, micro-cisalhamentio, tração e micro-tração. Os
testes de cisalhamento foram muito mais utilizados do que os outros testes.
Entretanto, há uma grande variação nos resultados obtidos utilizando testes e
materiais semelhantes em diferentes laboratórios. No presente trabalho, realizamos
um teste de cisalhamento sob força de tração por ser, além do mais utilizado, o que
se adequa melhor para comparar as diferentes condições avaliadas (URAL et al.,
2011; OZCAN et al., 2011; MATINLINNA et al., 2011; KURIYAMA et al., 2011;
MONACO et al., 2011; BEHR et al., 2011; PASOS et al., 2010; AKIL et al., 2010;
ZHANG et al., 2010; YUN et al., 2010; MAY et al., 2010; BLATZ et al., 2010; URAL et
al., 2010; QEBLAWI et al., 2010; PHARK et al., 2009; CAPA et al., 2009;
CARVALHO, 2009; SCAFFA, 2009; LINDGREN et al., 2008, OZCAN 2008; RE et
al.,2008; MEDINA-VALDIVIA, 2007; MEDINA-VALDIVIA et al., 2007).
O uso dos cimentos resinosos pode ser recomendado devido às propriedades
deste material, como por exemplo a boa adaptação marginal, prevenção de
microinfiltração marginal, alta resistência ao desgaste e à fratura (URAL et al., 2011;
ROSENSTIEL et al., 1998, PIWOWARCZYK et al., 2003; SÖDERHOLM et al.,
1996). A utilização de cimentos resinosos de polimerização química para a
cimentação de próteses com infraestrutura de zircônia pode ser justificada pela
diminuição da passagem de luz devido à opacidade da zircônia, comprometendo
assim a fotoativação do cimento quando este é dual como foi demonstrado por
D’ALPINO et al. (2006), HEFFERNAN et al. (2002) e igualmente recomendado por
SADAN et al. (2005).
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Neste trabalho utilizou-se o cimento resinoso auto-condicionante de
polimerização química MULTILINK® (Ivoclar–Vivadent, Liechtenstein) para ser
comparado ao RELY X U100TM (3M ESPE, Seefeld – Germany), cimento resinoso
auto-adesivo de polimerização dual.
O RELY X U100TM, foi avaliado em duas condições em função da
polimerização. No primeiro lugar foi avaliado como cimento químico, ou seja, não foi
fotopolimerizado, opção que o fabricante recomenda para ser utilizado sob
infraestruturas opacas que não permitem a passagem de luz, como é o caso da
zircônia. Na segunda condição o RELY X U100TM foi fotopolimerizado para avaliar as
diferenças com a primeira condição. Sobre estas opções de polimerização, não
foram encontradas evidências científicas que tenham realizado a mesma
comparação. Consideramos interessante comparar o comportamento deste cimento
resinoso com ou sem foto-ativação, já que é sabido que a passagem de luz através
da zircônia é diminuída. Todavia, sabe-se também que todo cimento resinoso de
polimerização dual precisa receber luz (BURGESS et al., 2010). Outra característica
importante do RELY X U100TM é sua condição de cimento auto-adesivo, isto porque
contém na matriz orgânica metacrilatos de ácido fosfórico multifuncionais ou,
simplesmente, monômeros ácidos que interatuam com a hidroxiapatita das
estruturas dentárias e que idealmente deveriam interatuar com a zircônia.
Entretanto, não há relatos na literatura que expliquem detalhadamente como esta
interação poderia acontecer (BURGESS et al., 2010; OYAGUE et al., 2009; BEHR et
al., 2009). Os metacrilatos fosforilados têm um pH abaixo de 2, e como acontece nos
adesivos auto-condicionantes, ao entrar em contato com a água ou a umidade do
dente, reagem com a hidroxiapatita, alcançando valores de resistência de até 13
Mpa com a dentina e 16 Mpa com o esmalte (BURGESS et al., 2010), podendo ser
esta reação a mesma para a superfície da zircônia. Esta característica faz com que
os cimentos auto-adesivos tenham tendência a obter melhores valores de resistência
de união à estruturas de zircônia quando comparado a outro cimento qualquer
(OYAGUE et al., 2009; ABO-HAMAR et al., 2005; NORTHDURFT et al., 2009).
ATTIA et al., (2011) e BEHR et al., (2011), sugerem valores de resistência de união
ao cisalhamento entre 10 e 13 Mpa como aceitáveis clinicamente.
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Para melhorar a união dos cimentos resinosos com a superfície cimentante
(interna) da restauração (infraestrutura), alguns autores recomendam o jateamento
com óxido de alumínio (Al2O3) com diferentes tamanhos de partículas que vão de 30
até 250 µm (OZCAN et al., 2011, FOXTON et al., 2011; ATTIA, 2011; URAL et al.,
2011; DIAZ DE SOUZA et al., 2011; MATINLINNA et al., 2011; ROSENTRITT et al.,
2011; ATTIA et al., 2011; KURIYAMA et al., 2011; MONACO et al., 2011; BEHR et
al., 2011).
Alguns autores afirmam que, dependendo da intensidade, tempo e tipo de
partículas usadas, o jateamento poderá desenvolver microfissuras nas estruturas de
zircônia ou de alumina, não necessariamente aparentes no início, comprometendo a
resistência à fadiga (THOMPSON et al., 2004; ZHANG et al., 2006). Quando
submetidos à fadiga, as pequenas imperfeições podem ter mais peso do que
qualquer efeito compensatório de reforço (transformação Monoclínica – Tetragonal).
Segundo estes autores o dano ocasionado pelo jateamento é comparado a danos
ocasionados por excesso de carga ou compressão em uma região específica, ou
igual a uma marca feita por puncionamento a leve pressão, ocasionando pequenas
trincas que com o tempo irão se unindo levando à fratura das coroas após algum
tempo em função na cavidade bucal (THOMPSON et al., 2004; ZHANG et al., 2006).
Nesta pesquisa foi testado o jato de oxido de alumínio de 50 µm com o
MicroEtcher model II ( Danville, California–EUA) que é utilizado no consultório dental
e pode ser menos agressivo à zircônia por utilizar partículas de menor tamanho e
menor pressão de ar, diferente do que é utilizado no laboratório protético. Também
remove as camadas superficiais contaminadas ao mesmo tempo em que cria
rugosidade superficial e aumenta a energia e a área de superfície, facilitando a
microretenção do agente cimentante (ATTIA et al., 2011; OZCAN et al., 2011;
PASSOS et al., 2010; OYAGUE et al., 2009).
Existem vários autores que também recomendam o jateamento com
partículas de sílica (sílica coating) (ATTIA et al., 2011; OZCAN et al., 2011; ATSU et
al., 2006; BLATZ et al., 2003). Contudo, existem evidencias na literatura que
demonstram que não há diferença significante entre o jato com partículas de sílica e
o jato com partículas de oxido de alumínio (ATTIA, 2011; OYAGUE et al., 2009;
KERN et al., 2009; UO et al., 2006; MATINLINNA et al., 2006).
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Vários agentes de união ou primers cerâmicos têm sido introduzidos no
mercado nos últimos anos para melhorar a união química dos cimentos resinosos
com as estruturas de zircônia, principalmente primers que contém monômeros
ácidos, como o monômero de ácido fosfónico ou de ácido carboxílico (ATTIA, 2011).
O MULTILINK® disponibiliza, dentro do kit do cimento, o Metal/Zircônia
Primer®, um primer específico para zircônia à base de metacrilatos ácidos,
justificando seu uso unicamente para este cimento.
O fabricante do RELY X U100TM não disponibiliza, junto ao cimento, um
primer especifico para zircônia, sendo esta a justificativa para avaliar um adesivo da
mesma marca comercial como agente de união. Poderia ter sido utilizado outro
agente de união, como por exemplo, o silano, mas este não teria interação com a
zircônia por não apresentar fase vítrea. O uso do silano é indicado na cimentação de
porcelanas a base de sílica, como as feldspáticas ou quando as superfícies recebem
jateamento com partículas de sílica (sílica coating) (BLATZ et al., 2003; SADAN et
al., 2005). Ainda assim, há evidência científica de que o silano aprimora a adesão
pelo simples fato de melhorar o molhamento e, consequentemente, o contato entre o
cimento e a superfície da zircônia (OLIVEIRA et al., 2011; BARGHI, 2000). Desta
forma o adesivo pode também melhorar o molhamento da superfície e o contato do
cimento com a zircônia e, ao mesmo tempo, se converte em uma opção disponível e
mais accessível para o clínico no consultório dental.
Ao ser avaliado o comportamento do MULTILINK®, observou-se que sobre
superfícies sem tratamento, o mesmo obteve os menores resultados (0,76 Mpa)
quando comparado com todos os outros grupos e cimentos, esta diferença só não
foi significante com o grupo 2 (1,68 Mpa), onde a zircônia recebeu o Metal/Zircônia
Primer®. Quando a zircônia foi jateada (grupo 3), houve uma melhora evidente,
sendo a única situação nesta pesquisa onde o jateamento conseguiu melhorar
significantemente a resistência de união quando comparada ao grupo controle (sem
tratamento). Quando o primer e o jateamento foram associados para o MULTILINK®
houve uma melhora considerável. Podemos concluir que o MULTILINK® não pode
ser aplicado sem que a zircônia receba algum tratamento e que a principal
recomendação seria a utilização do jateamento e o Metal/Zircônia Primer® juntos, já
que os valores aumentam consideravelmente, como demonstrado por Kern (2009).
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Ao avaliar o RELY X U100TM químico, foi observado um comportamento bem
diferente do cimento anterior. Ao ser aplicado sobre a zircônia sem tratamento
(grupo 5) os valores foram altos (5,52 Mpa) e, apesar de melhorar com o jateamento
(6,76 Mpa) e com o jateamento e ao adesivo juntos (7,14 Mpa), não houve melhoria
significante para esta condição. Fica claro também que o uso do adesivo ADPERTM
SINGLE BOND PLUS 2, isoladamente no grupo 6, diminuiu consideravelmente os
valores de resistência (3,02 Mpa), não devendo ser utilizado como único tratamento.
Avaliando o RELY X U100TM dual, observou-se um leve aumento de todos os
valores de resistência já desde o grupo 9, sem tratamento (6,53 Mpa), mas a
diferença foi com o grupo 12, que associa o jateamento com oxido de alumínio e o
adesivo ADPERTM SINGLE BOND PLUS 2 que teve valores maiores que todos os
outros grupos (10,26 Mpa). Pode se afirmar que este cimento resinoso dual não
deve dispensar a fotoativação com a finalidade de aproveitar ao máximo suas
propriedades, apesar de que, clinicamente, não seja sempre possível. Deve também
juntar o jateamento a um agente promotor de adesão, podendo ser inclusive um
adesivo dentinário. Igualmente neste caso, o adesivo isoladamente não deve ser
utilizado.
Os resultados do presente trabalho indicam que cada cimento deve ser
tratado individualmente segundo sua classificação e baseando-se principalmente
nas suas próprias características.
Foi

comprovado

também que

os

cimentos

resinosos

auto-adesivos

apresentam melhores valores de resistência de união à zircônia como demonstrado
por OYAGUE (2009), ABO-HAMAR (2005), NORTHDURFT (2009), embora não haja
evidências científicas da interação que existe entre estes cimentos e a zircônia.
Avaliando os tratamentos e de acordo com os resultados encontrados no
presente estudo, podemos concluir que, ao ser aplicados isoladamente, o
jateamento com oxido de alumínio e o primer específico para zircônia, influenciaram
de maneira positiva nos valores de resistência adesiva com exceção do adesivo. Os
melhores resultados foram para a associação do jateamento com o primer ou com
adesivo como já foi demostrado por KERN em 2009.
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A partir dos resultados observados e dados encontrados na literatura, sugerese realizar outros testes avaliando, por exemplo, a associação do jateamento a
primers específicos para zircônia e cimentos resinosos auto-adesivos; testar outros
cimentos resinosos, outros tipos de tratamentos e procurar avaliações a longo prazo
a fim de avaliar a durabilidade e estabilidade da interface adesiva dos cimentos
resinosos com a zircônia.
Finalmente, deve-se enfatizar que os resultados deste estudo não devem ser
extrapolados para todos os cimentos resinosos e sistemas adesivos já que cada
material possui características individuais e podem ter comportamentos diferentes.
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7 CONCLUSÕES

Baseados nos dados obtidos durante os ensaios de resistência adesiva ao
cisalhamento e nos resultados da análise estatística, conclui-se que:
•

Os cimentos avaliados apresentaram comportamentos diferentes para
as condições testadas. Na ausência de tratamentos o cimento RelyX
U100 químico e dual tiveram melhor comportamento que o cimento
Multilink.

•

A aplicação de um agente de união isoladamente (primer ou adesivo)
não melhorou os valores de resistência de união dos cimentos à
zircônia. Os resultados apresentados contraindicam a associação do
adesivo Adper Single Bond 2 e o cimento RelyX U100.

•

O jateamento com óxido de alumínio por si só, elevou os valores de
resistência de união somente para o cimento Multilink.

•

A associação do jateamento e o agente de união elevou os valores de
resistência para o cimento Multilink e para o cimento RelyX U100 dual,
sendo este último superior a todos os outros grupos.
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Anexo 95

ANEXO 1 – Análise de variância - Dois critérios de classificação

Análise de variância - Dois critérios de classificação
Arquivo: E:\TESE2.DBF
Variável dependente: CISALHAM
Variáveis independentes: CIMENT(Fixo)
TRATAM(Fixo)
----------------------------------------------------------------------------Fonte de
Soma de
Graus de
Quadrado
"F"
Probab.
variação
quadrados
liberdade
médio
----------------------------------------------------------------------------CIMENT
282,86402167
2
141,43201083
77,43300
0,000000
TRATAM
510,90434917
3
170,30144972
93,23881
0,000000
Interação
102,17870433
6
17,02978406
9,323683
0,00000
Resíduo
197,26288000
108
1,82650815
----------------------------------------------------------------------------Total
1093,20995517
119
----------------------------------------------------------------------------Bartlett = 48,97102
Prob. = 0,000000

-------------------------------------------------------------S/TENT
TRATAM
Média
D.Padrão
Número
-------------------------------------------------------------MULTI
S/T
0,760100
0,21586078
10
MULTI
PRIMER
1,682300
0,80810685
10
MULTI
JAT
3,007900
0,80354305
10
MULTI
JATOPRIMER
7,681700
1,20106916
10
RELYQ
RELYQ
RELYQ
RELYQ

S/T
AD
JAT
JATOAD

5,526000
3,029000
6,765000
7,143000

0,67682593
0,85258366
1,78951421
2,25277138

10
10
10
10

RELYD
RELYD
RELYD
RELYD

S/T
AD
JAT
JATOAD

6,532000
3,628000
7,590000
10,26600

1,50673894
1,82186595
1,44525277
1,41055702

10
10
10
10

--------------------------------------------------------------

CIMENTO
Média
D.Padrão
Número
-------------------------------------------------------------MULTI
3,283000
2,81300093
40
RELYQ
5,615750
2,19957442
40
RELYD
7,004000
2,83319589
40
-------------------------------------------------------------TRATAM
Média
D.Padrão
Número
-------------------------------------------------------------S/T
4,272700
2,72352538
30
PRIMER-AD
2,779766
1,46396582
30
JAT
5,787633
2,44059114
30
JATOPRIMER-AD
8,363566
2,13593823
30
--------------------------------------------------------------
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Teste de Tukey
Nível de significância = 5,00% Valor crítico = 2,019620
------------------------------------------------------------------Comparação
Diferença
Interpretação
------------------------------------------------------------------MULTI.S/T X MULTI.PRIMER
-0,9222000
Não signific.
MULTI.S/T X MULTI.JAT
-2,2478000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X MULTI.JATOPRIMER
-6,9216000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYQ.S/T
-4,7659000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYQ.AD
-2,2689000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYQ.JAT
-6,0049000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYQ.JATOAD
-6,3829000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYD.S/T
-5,7719000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYD.AD
-2,8679000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYD.JAT
-6,8299000
SIGNIFICANTE
MULTI.S/T X RELYD.JATOAD
-9,5059000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X MULTI.JAT
-1,32560000
Não signific.
MULTI.PRIMER X MULTI.JATOPRIMER
-5,99940000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYQ.S/T
-3,8437000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYQ.AD
-1,3467000
Não signific.
MULTI.PRIMER X RELYQ.JAT
-5,0827000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYQ.JATOAD
-5,4607000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYD.S/T
-4,8497000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYD.AD
-1,9457000
Não signific.
MULTI.PRIMER X RELYD.JAT
-5,9077000
SIGNIFICANTE
MULTI.PRIMER X RELYD.JATOAD
-8,5837000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X MULTI.JATOPRIMER
-4,6738000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYQ.S/T
-2,5181000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYQ.AD
-0,0211000
Não signific.
MULTI.JAT X RELYQ.JAT
-3,7571000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYQ.JATOAD
-4,1351000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYD.S/T
-3,5241000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYD.AD
-0,6201000
Não signific.
MULTI.JAT X RELYD.JAT
-4,5821000
SIGNIFICANTE
MULTI.JAT X RELYD.JATOAD
-7,2581000
SIGNIFICANTE
MULTI.JATOPRIMER X RELYQ.S/T
2,15570000
SIGNIFICANTE
MULTI.JATOPRIMER X RELYQ.AD
4,65270000
SIGNIFICANTE
MULTI.JATOPRIMER X RELYQ.J
0,91670000
Não signific.
MULTI.JATOPRIMER X RELYQ.JATOAD
0,53870000
Não signific.
MULTI.JATOPRIMER X RELYD.S/T
1,14970000
Não signific.
MULTI.JATOPRIMER X RELYD.AD
4,05370000
SIGNIFICANTE
MULTI.JATOPRIMER X RELYD.J
0,09170000
Não signific.
MULTI.JATOPRIMER X RELYD.JATOAD
-2,5843000
SIGNIFICANTE
RELYQ.S/T X RELYQ.AD
2,49700000
SIGNIFICANTE
RELYQ.S/T X RELYQ.JAT
-1,2390000
Não signific.
RELYQ.S/T X RELYQ.JATOAD
-1,6170000
Não signific.
RELYQ.S/T X RELYD.S/T
-1,00600000
Não signific.
RELYQ.S/T X RELYD.AD
1,8980000
Não signific.
RELYQ.S/T X RELYD.JAT
-2,06400000
SIGNIFICANTE
RELYQ.S/T X RELYD.JATOAD
-4,74000000
SIGNIFICANTE
RELYQ.AD X RELYQ.JAT
-3,73600000
SIGNIFICANTE
RELYQ.AD X RELYQ.JATOAD
-4,11400000
SIGNIFICANTE
RELYQ.AD X RELYD.S/T
-3,50300000
SIGNIFICANTE
RELYQ.AD X RELYD.AD
-0,59900000
Não signific.
RELYQ.AD X RELYD.JAT
-4,56100000
SIGNIFICANTE
RELYQ.AD X RELYD.JATOAD
-7,23700000
SIGNIFICANTE
RELYQ.JAT X RELYQ.JATOAD
-0,3780000
Não signific.
RELYQ.JAT X RELYD.S/T
0,2330000
Não signific.
RELYQ.JAT X RELYD.AD
3,1370000
SIGNIFICANTE
RELYQ.JAT X RELYD.JAT
-0,82500000
Não signific.
RELYQ.JAT X RELYD.JATOAD
-3,50100000
SIGNIFICANTE
RELYQ.JATOAD X RELYD.S/T
0,6110000
Não signific.
RELYQ.JATOAD X RELYD.AD
3,5150000
SIGNIFICANTE
RELYQ.JATOAD X RELYD.JAT
-0,44700000
Não signific.
RELYQ.JATOAD X RELYD.JATOAD
-3,12300000
SIGNIFICANTE
RELYD.S/T X RELYD.AD
2,90400000
SIGNIFICANTE
RELYD.S/T X RELYD.JAT
-1,0580000
Não signific.
RELYD.S/T X RELYD.JATOAD
-3,7340000
SIGNIFICANTE
RELYD.AD X RELYD.JAT
-3,96200000
SIGNIFICANTE
RELYD.AD X RELYD.JATOAD
-6,63800000
SIGNIFICANTE
RELYD.JAT X RELYD.JATOAD
-2,6760000
SIGNIFICANTE

-------------------------------------------------------------------

